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Introducció
Seguint les pistes de la setena direcció…
Aquestes pàgines responen a una proposta de la Maria Fradera i la Teresa Guardans.
Un cop publicat el seu llibre em van demanar si podria apropar les propostes de “La setena direcció”1 als
alumnes més petits de l’escola.
Un repte engrescador, ple de preguntes i qüestionaments per algú, com jo, immersa en l’àmbit de l’educació
infantil. Al meu entendre, el llibre de la Teresa i la Maria permet diverses lectures, tantes com lectors hi pugui haver. Crec que es tracta d’una publicació que neix de l’experiència i el saber d’un grup de persones
compromeses amb el camí interior i que vol convidar al cultiu d’aquest àmbit. Pistes que poden generar
idees i activitats ben diverses segons el tarannà i les circumstàncies personals de qui les tingui entre mans.
Aquest document n’és una mostra. No s’hi repeteixen les reflexions i introduccions sobre el cultiu de la
interioritat, o sobre l’atenció, o el silenci... sinó que vol donar-lis vida des de la perspectiva del treball amb
els més petits.
Les activitats que s’hi proposen poden aplicar-se des de la família o l’escola, i serà cadascú qui les impregni
amb la seva peculiaritat personal. Des d’allà on es trobi, des del punt on pugui adonar-se, percebre, intuir...
aquesta “setena direcció” de la que ens parlen.

Conten els indis lakota que quan Wakan Tanka havia disposat ja les sis direccions
(l’Est, el Sud, l’Oest, el Nord, a dalt i a baix) li quedava per fixar la setena. Wakan
Tanka sabia que la setena direcció era la més poderosa, la que contenia més
saviesa, i volia situar-la allà on no fos fàcil trobar-la. I va triar l’últim lloc en què
pensen els éssers humans : en el cor de cada persona.
Des d’aleshores aquesta és la direcció de la saviesa.

1. Maria Fradera, Teresa Guardans. La setena direcció. El conreu de la interioritat. Barcelona, Claret, 2008. 102 p.
(en castellà: Bubok, 2010. http://www.bubok.es/libros/20592/La-septima-direccion-El-cultivo-de-la-interioridad)

1

OBRIR ELS ULLS

Algunes reflexions prèvies
M’agrada molt una frase de la Consuelo Martín que diu: “Reflexiono por amor a la verdad, no para deslumbrar a otros”. Això és el que voldria que guiés el fil de la meva reflexió personal.
En aquest document miro, penso, escric sobre els infants, l’escola, l’educació... des d’un món canviant i una
realitat que contínuament construeixo. Sóc conscient que ho faig des de la memòria, a través de desitjos,
pors, dubtes i d’expectatives que tot això em suposa. Parlo des de les constants construccions d’un diàleg
intern, des de les preguntes. Les interpretacions i aportacions que aquí pugui fer no són definitives, són
parcials, revisables, qüestionables, punt de partida per obrir i descobrir entre tots altres visions... Cadascú
trobarà les seves preguntes. De les preguntes i respostes que puguem donar partirà la nostra tasca com
educadors, la nostra mirada, les nostres actuacions...
Què és l’educació?
Quin paper té l’escola? Què ha d’ensenyar?
Com ha de ser el sistema, mètode o pràctica educativa?
Què és el pensament? Què és la ment?
Què significa aprendre? Què requereix l’aprenentatge? Què és memoritzar?
Qui sóc jo? Qui són els altres?
Com em veig i miro als altres?
Quina és la funció de l’educador?
Ens hem aturat alguna vegada a preguntar-nos seriosament per què fem les coses com les fem?
Hem reflexionat sobre les creences i principis que emmarquen les nostres propostes i actituds davant els
infants?
Els prejudicis i condicionaments. Com actuen?
Quina és la meva responsabilitat en el fet educatiu?
Quina orientació ha de tenir l’educació dels hàbits i de les actituds a l’escola?
L’observació i escolta atenta, com i quan?
“La bondad sólo puede florecer en libertad. No puede hacerlo en el terreno de la persuasión en ninguna de
sus formas o bajo compulsión, ni tampoco es el resultado de la recompensa. No se manifiesta cuando hay
alguna clase de imitación o conformismo y no puede existir cuando hay temor” (Krishnamurti)
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Expectatives
En llegir el llibre de “La setena direcció” un dels aspectes sobre els que m’aturo a reflexionar és el tema de
l’expectativa. Sovint no ens adonem molt de la gran atenció que posem en les expectatives, sobre què,
com, quan ha de respondre, resoldre, fer… el nen/a a cada edat. Malgrat parlem de respectar el ritme i la
situació de cada infant ens anem fent una imatge sobre com “han de ser les coses” a l’escola. Les expectatives sobre els resultats a obtenir ens limiten, Posem l’atenció en que es manifesti l’esperat i no veiem
altres coses. “Tot el que passa”. Esperem que els/les alumnes tinguin èxit en coneixements, procediments i
actituds que siguin capaços i competents. Intentem modelar la “realitat escolar” per aconseguir els resultats
socialment esperats. Sovint, tot esperant un resultat en l’infant, l’educador es perd una mirada, una paraula
de comprensió, un somriure... instants segurament molt més significatius que allò que estem avaluant.

Un món canviant. Cap a on anem
Un món canviant. Ens adonem del canvi? Com el vivim? Com ens posicionem? Què hi fem? Quina es la
nostra actitud i responsabilitat?
Quines són les preguntes essencials que ens hem de fer?
Sistemes educatius, propostes, reformes, orientacions, noves lleis...propostes pedagògiques i didàctiques...
Cap a on anem?
Aquestes construccions/expectatives venen donades per sistemes econòmics, polítics, culturals, per les
creences, ideologies presents en el moment, pels coneixements científics... Quina concepció humana i de
la realitat hi ha darrera de tot això?
Cal que ens aturem a pensar-ho!

L’escola. Com la veiem? Com la veig
Una escola amb voluntat d’avançar com a espai de comunicació, investigació i aprenentatge. Un espai
amable per l’activitat, la reflexió, l’interès, la inventiva, la documentació, el dubte, la pregunta, la hipòtesi,
per la sorpresa, el joc, l’alegria, l’estimulació sensorial, la provocació, l’equivocació... un lloc on experimentar
la vida. Un espai on educadors, alumnes i famílies puguin reflectir els seus interessos i aprenentatges.
L’escola en un món de canvi constant hauria d’obrir-se a la incertesa, a la possibilitat d’avançar sense un
camí predeterminat, en el respecte a l’autonomia i la diversitat i multiculturalitat de les persones que hi
formen part.
Ens cal una escola que surti dels seus límits físics i socials. Que doni espai a la vivència, a potenciar i utilitzar
l’entorn, sortir al camp, a la muntanya, a espais propers a l’escola (botigues, museus, biblioteques, espais
de treball...)
Els infants són constructors de coneixement, experimenten el món, plens de curiositat. L’escola pot ser un
bon espai per afavorir l’activitat cooperativa, comunicativa i l’autonomia. Ha de fer possible la construcció
de coneixements i aprenentatges significatius a partir de situacions reals i l’adquisició capacitats.
Com educadors hem de potenciar la nostra actitud d’acompanyament, d’observació, d’indagació. Descobrir de quina manera cada nen/a participa, actua, com s’apropa al món, amb quines coses gaudeix... quines
són les seves habilitats, els seus llenguatges... Hem de convertir-nos en propiciadors d’experiències, per
mitjà d’activitats, propostes adients als seus interessos i motivacions. Escoltar atentament, decidir com i
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quan intervenir, quan no, provocar en alguns moments, potser; qüestionar, deixar espai a aquesta atenció
sostinguda de la que ens parlen la Teresa i la Maria, que no projecta imatges, idees, diàlegs, raons.
A vegades intento fer un petit pas enrere, fer silenci i com a mínim adonar-me que hi ha la possibilitat de
mirar d’una altra manera. Tinc la certesa que per acompanyar l’infant cap al descobriment d’aquesta “setena direcció” l’educador ha de tastar d’una o altra manera la gratuïtat.

1. Sortim i vivim l’entorn
Una escola on es pugui potenciar la vivència en altres espais, la muntanya, el camp, l’hort, la platja, el parc,
les botigues, el mercat, els espais comunitaris, els diversos espais de treball... Una escola que desenvolupi
la capacitat de conviure, d’habitar el món, d’adquirir autonomia, de descobrir, pensar, comunicar, tenir
iniciatives...
En aquests espais d’aprenentatge, el paper de l’educador a partir dels interessos i motivacions dels infants
és acompanyar-los en la seva investigació, observar la manera peculiar d’aproximació a l’entorn de cada un
d’ells, els seus llenguatges, habilitats...propiciar experiències i propostes que facin possible la comunicació
i la construcció de coneixements de manera significativa per ells/es. És el moment de la sorpresa!
Aquí podreu trobar algunes experiències emmarcades en projectes triades pels alumnes i significatives en
tant que responen o són resultat de preguntes, hipòtesis, experiències, algunes propostes dels adults en
relació al procés d’aprenentatge del grup...
Hauríem de ser conscients de les múltiples maneres de captar la realitat i l’entorn, així com de la diversitat
de llenguatges i formes d’expressió dels infants.
Per apropar-nos a allò que sap i interessa a l’altre cal entre altres coses observar i preguntar. Les preguntes que s’inicien a aquestes edats ens marquen els interessos, els moments d’aprenentatge que viuen els
nostres alumnes, les preguntes ens fan anar més enllà. Referint-nos a les respostes aquestes no haurien de
ser tancades i els processos per arribar-hi haurien de propiciar diverses vies, maneres, possibilitats, donant
espai a l’error i al canvi.

1.1

Algunes propostes amb elements trobats a la natura
Les activitats que es poden fer amb elements del nostre entorn natural són moltes
i diverses. En aquest cas les que aquí es proposen van dirigides a desenvolupar
l’atenció sostinguda per mitjà de la percepció sensorial.
Considerem que la implicació, l’actitud i el silenci són importants per arribar a
aquesta atenció sostinguda. En aquestes activitats, per tant, la motivació i l’actitud
de l’adult que orienta l’activitat són fonamentals.
Podem organitzar una sortida a l’entorn de l’escola o aprofitar una sortida a la natura per recollir elements que podem trobar al terra del bosc, a una pineda, dins
d’un parc o jardí... com poden ser pedres, fulles, pinyes... Si vivim prop del mar
podem agafar pedres i petxines.
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1.2
•

On podem posar l’atenció durant una sortida? Quines propostes poden sorgir? Suggeriments
Escoltar els sons de l’entorn

En una posició còmoda, estirats o asseguts a terra, en silenci i amb els ulls tancats o oberts, escoltem els
sons i sorolls de l’entorn. Anem imaginant, pensant, sense dir-ho, quins elements produeixen els sons que
anem sentint…Posteriorment parlem dels que hem pogut identificar i dels que no han estat reconeguts.

•

Mirar el cel

Estirats, drets, asseguts al terra mirem el cel, les branques dels arbres, els edificis,
els ocells que passen, els avions,el sol, la lluna…tot allò que tenim dins del nostre
camp visual.

•
•
•
•

Percebre i estar atent/a a les olors, observar les formes, tocar diferents textures...
Buscar i recollir objectes i materials
Perseguir les ombres que projecten els companys
Proposar, inventar, experimentar diferents maneres de caminar, desplaçar-se o córrer quan
l’espai és adient

1.3
•

Activitats que podem realitzar a l’escola amb materials recollits, aigua, terra, aire...
Classificació de materials

Classificarem els elements recollits i en funció dels criteris que poden anar sorgint dins del grup o per part
de l’adult tenint present l’edat dels infants.

•

Activitats amb fulles d’arbre
»»

Buscar entre tots criteris d’agrupament, segons el color, la grandària, la forma... Ja sigui per similituds i/o diferències. Els alumnes es busquen i s’agrupen amb qui té una fulla del mateix arbre,
cerquen una parella que tingui una fulla d’un arbre diferent, poden fer un grup de tres companys/
es amb fulles de diferents arbres, poden buscar a qui té una fulla del mateix
color...Podem fer-ho agrupant-les al terra o a la paret. No d’una manera
fixa, ja que així permet múltiples criteris i classificacions.

»»

Es pot propiciar una observació detinguda del contorn de les fulles resseguint-les amb el dit. També podem fer-ne aquest recorregut pels nervis
de l’interior. Podem triar fulles més o menys dentades, de diferents rugositats i formes.Seguidament podem fer servir les fulles per dibuixar-ne el seu
contorn damunt d’un full o paper d’embalar. També les podem pintar amb
pintura i estampar-les.

»»

Trepitjar, esmicolar, experimentar lliurement amb les fulles.

»»

Activitats plàstiques, murals fets en grup...
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•

Activitats amb pinyes (o pedres, petxines...)

»»

Classificar pinyes segons diversos criteris, forma, color, mida...

»»
Jocs amb pinyes. Cadascú mira i observa atentament la seva pinya, donem
un temps...després les barregem i cadascú ha de trobar-ne la que tenia un principi. En funció de l’edat buscarem primer pinyes ben diferents i anirem afinant cada
vegada més o bé augmentant el nombre de participants o la similitud entre elles.
»»
»»

•

•

•

Pintar, decorar, transformar les pedres i pinyes en altres elements i coses.

Conservar les pedres en una caixa per jugar, tocar-les, acariciar, fer massatges.

Activitats amb aigua i altres elements
»»

Fer bombolles.

»»

Amb aigua, sabó i estris per fer bombolles, veure com volen, com exploten, s’ajunten, xoquen...Triar
una bombolla i seguir-ne l’itinerari fins la seva explosió.

»»

Barregem aigua amb xocolata en pols i fem una pasta. Dibuixem amb els dits i les mans.

»»

Jocs amb aigua per diluir pintures de diferents colors.

Activitats amb l’aire
»»

Inflar globus.

»»

Inflar globus i deixar-ne anar l’aire. Escoltar com surt, a poc a poc, ràpid...a diferents velocitats.

»»

Inflar les galtes i deixar anar l’aire per la boca a poc a poc, més ràpid...Seguint el ritme que algú marca amb el seu globus. Agafar aire i deixar-lo anar pel nas...

Activitats amb terra, sorra, fang
»»

Jugar amb la sorra.

»»

Jugar amb la sorra d’un sorral, amb la terra del pati... Experimentar amb objectes, amb joguines,
dibuixar, fer camins, figures, lletres...

»»

Modelar amb fang amb els ulls tancats i/o tapats. Es pot fer lliurement, en silenci o mentre escoltem
una música, per experimentar així diferents sensacions. Modelar després amb els ulls oberts. Sentir
la diferència.

2. Altres activitats i jocs
Cal destacar la importància de l’experimentació amb tots els sentits i donar expressió a les vivències amb
la multiplicitat de llenguatges de que disposa el nen/a. Algunes activitats poden anar dirigides a posar
l’atenció sobre un determinat sentit, però cal tenir present que no podem ser parcials i rígids en aquest
aspecte. Donar veu a tots els sentits i tenir present la diversitat dels alumnes són aspectes que no podem
perdre de vista en aquestes activitats. Aprendre de la diversitat i de la discapacitat que pot tenir l’altre.
Podem treballar també amb materials que tenim a l’escola, materials que porten els infants..., segons les
propostes i criteris que poden anar sorgint dins del grup.
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El joc com a eina de gaudi i de descobriment del que ens envolta. Jocs que potser ja fem a l’escola però
aquest cop posant l’accent en l’atenció.

•

•

•

Fer parelles d’objectes
»»

Agafar parelles de petits objectes de classe (daus, taps, fitxes, maquinetes, gomes…) un objecte se’l
queda el nen/a i l’altre es posa dins d’un petit sac o bossa opaca. Sense mirar i només posant la mà
el nen/a ha trobar la parella del objecte que ja té.

»»

Fer parelles d’objectes amb els ulls tapats.

»»

Aparellar amb els ulls tapats petits retalls de robes diverses i/o diferents tipus de paper (cartolina,
seda, paper embalar,cartolina ondulada, paper regal...) podem fer també aquest tipus d’activitats
amb diverses variants en funció de l’edat i el moment.

Identificar objectes i persones de l’entorn amb els ulls tancats
»»

Tocar uns determinats objectes amb els ulls tapats i posteriorment dibuixar-los (sense haver-los
mirat) endevinar que són.

»»

Jugar a recordar el que han tocat amb els ulls tapats. Podem començar amb dos o tres elements i
anar augmentant.

»»

Endevinar amb els ulls tapats qui és el company/a que tenim al davant. Els nens/es es posen en
rotllana. Cantem una cançó eliminat iva per determinar qui comença el joc. L’Infant es posa dins la
rotllana i se li tapen els ulls. Els demés resten en silenci. Un nen/a surt al centre.

Identificar canvis en l’entorn
»»

Qui s’ha canviat de lloc ?
Un nen/a es posa dret i observa durant uns minuts on seuen els seus companys/es de classe. Seguidament surt de l’aula. Algú es canvia de lloc. Quan el canvi ja està fet l’infant que ha sortit entra i ha
d’endevinar qui ha canviat de cadira. Si els alumnes són molt petits un cop ha contestat desfem el
canvi per fer-lo evident i seguim el joc amb un altre canvi. Si els alumnes són més grans no desfem
el canvi. Podem jugar també amb tot el grup o amb la meitat.

»»

Qui ha marxat ?
Una variant de l’anterior. En aquest joc a l’alumne que juga se li tapen els ulls i a una senyal de l’adult
un company/a surt de classe i s’espera fora. Llavors en treure’s el mocador o
l’antifaç ha d’endevinar qui ha marxat.

»»

Què ha canviat?
Fem atenció a un conjunt d’objectes que tenim damunt la taula o a una construcció feta amb peces, o bé a una composició o dibuix de la pissarra...Tapem
els ulls del qui juga i fem un canvi, traiem una peça o bé la canviem de lloc. En
destapar-se el ulls cal endevinar quin ha estat el canvi.

»»

Canvis amb l’aigua. Per fer aquesta activitat necessitem fustes, pedres, cartolines de colors... Posem
alguns d’aquests elements damunt una taula i observem el color. Agafem una safata transparent
o plat fondo. Posem aigua i anem introduint un per un els objectes triats. Observem el que passa...
Potser els nens/es arriben a la conclusió que el color ha canviat d’intensitat. Si no és així els ajuda-
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rem amb una altra activitat, agafarem una parella d’objectes iguals, un no es mulla i l’altre el posem
a l’aigua, després els comparem. Podem observar també el procés de secat.

•

Identificar persones i sons de l’entorn
»»

“Hola, hola, qui sóc?”
Posem una cadira alta amb un coixí al damunt. Cantem una cançó eliminativa per determinar qui
comença el joc. L’alumne posa la cara sobre el coixí tot tancant els ulls. Llavors l’adult assenyala a un
company/a que s’acosta per l’esquena i li diu: “Hola, hola, qui sóc?” El que està amb els ulls tancats
ha d’endevinar-ne el nom. Amb els més petitons es pot fer una variant. La mestra seu a la cadira i
posa el coixí a la seva falda.

•

Activitats per posar atenció i identificar aliments a través del gust
»»

Tastar aliments és una activitat que agrada als infants, però hem de tenir present que algunes coses
poden produir rebuig, per tractar-se d’aliments nous per ells o que han tastat poc.
Abans de qualsevol activitat d’aquest tipus hem de tenir molt present si tenim
nens/es dins del grup amb algun tipus d’al·lèrgia alimentaria. Amb aquestes edats
les activitats on intervenen les fruites i el pa (pa amb oli i sal, amb sucre, pa amb
xocolata, llet condensada...) són les més acceptades.
»»
Tastar petites torradetes sucades amb diversos aliments o bé fer-ho amb
fruites de temporada que hem anat a comprar i hem triat. Experimentar, tocar, tastar, olorar...Endevinar de quins aliments es tracta amb els ulls tapats.

»»

•

•
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Triar receptes fàcils per fer a classe.

Activitats per reconèixer olors de l’entorn
»»

Experimentar amb diverses olors i aromes, reconeixement, classificació en funció de gustos i característiques…gaudir-ne. Podem jugar amb elements de diferents àmbits. Plantes aromàtiques (romaní,
farigola, llorer, espígol…) aliments ( taronja, llimona, vinagre, cafè, xocolata…) colònia, diversos tipus
d’encens...Coses que tenim a l’escola i coses de casa. Les activitats poden ser molt diverses. Cal dir que
quan fem aquestes propostes l’espai queda ambientat amb els aromes que hem fet servir, per tant és
molt interessant en un moment donat sortir de l’espai i “airejar-nos” , deixant la porta ben tancada per
tornar a entrar passada una estona. Quan tornem a la sala o classe podem proposar als infants de ferho en silenci i seure tancant els ulls (opcional segons l’edat) per sentir amb intensitat, tot olorant els
aromes que encara sentim i detectem.

»»

A què fa olor avui la classe? Juguem també aquí amb l’element sorpresa. Abans que arribin els nens/
es podem aromatitzar la classe amb algun element que hauran d’investigar...Podem proposar que
siguin ells qui portin els aromes de casa.

Activitats per passar del moviment a la quietud i del so al silenci
»»

Jocs de stop i jocs d’estàtues: Els nens/es es poden moure per la classe i ballar... mentre sona la música. Quan la música calla, han d’aturar-se i fer stop en la posició que estan. Com a variant es poden
quedar improvisant una determinada postura o representant que són una estàtua.

»»

Un altra variant d’aquest tipus de joc és avisar als infants que durant el dia han d’estar atents, ja
que en determinats moments sentiran la paraula stop i estiguin fent el que estiguin fent hauran
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d’aturar-se i quedar-se en silenci fins que una altre senyal que podem decidir entre tots ho indiqui.
»»

Escoltar el so de la pluja. Obrim les finestres de la classe quan plou, tanquem els ulls (opcional) durant un minut i escoltem el so de les gotes en caure.

»»

Caminem, quan escoltem una paraula determinada per tots que diu qui dirigeix el joc, ens estirem
al terra del pati, mirar el cel, les branques dels arbres, els ocells que passen.

»»

Activitat de passar-se un objecte. Asseguts en rotllana o al voltant d’una taula en silenci, posant tota
l’atenció, passar-se de mà en mà sense que caigui una ametlla, castanya, pinyol,... Podem començar
amb un sol element que circula i poc a poc anar-ne afegint algun més. Podem augmentar la dificultat passant l’element agafant-lo amb el dit índex d’ambdues mans.

3. Activitats de silenci amb els més petits
•

Parlem del que és el silenci per ells/es.
Què és fer silenci? Com fem silenci ? Com pot ser el silenci ? Fer silenci amb la veu, amb el cos, fer
silenci per dins...amb els alumnes més grans.

•

El titella del silenci.
Podem elaborar un titella entre tots amb elements que tinguem a classe, o escollir-ne algun dels
que tenim a classe per convertir-lo en el titella que fa silenci. Pot convertir-se en un personatge que
ens ajuda i explica com fer silenci, que apareix a classe quan hi ha alguna activitat de silenci.

•

Construir i decorar el racó del silenci.
Podem explicar la proposta a les famílies i la orientació que se li vol donar a l’aspecte del silenci. Podem triar un espai a classe que serà el racó del silenci. Podem posar un parell de coixins, una petita
catifa i un mural que entre tots podem elaborar. Ells mateixos poden portar fotos “de silenci” de casa
o bé les poden triar entre diverses fotografies que ensenyi el/la mestre/a ...o ara que tenim ordinadors a classe cercar-ne en petit grup a internet...o bé fotografiar moments de silenci de situacions
escolars, de companys/es...on els infants mateixos siguin els protagonistes. Pot ser un espai on ens
apropem per fer silenci quan ho necessitem o bé des d’on proposarem les activitats, o bé on deixar
el material amb el que treballarem…

•

Mirar les mans.
Proposem als nens/es cercar una postura corporal còmoda (asseguts al terra, repenjats a la paret o
a la cadira... ). Quan ens sentim bé, fem silenci i posem les mans davant dels ulls. L’adult orienta amb
la seva veu allò que els infants aniran observant : « ens mirem les ungles, on comencen on acaben,
els dits un per un, el més petit... les arruguetes dels dits, mirem el palmell de la mà... »

•

Fer pràctiques de coordinació de dits,
bellugant-los, ajuntant-los i separant-los, fent-los girar...o amb les mans, obrint i tancant, deixant-les
descansar i posant l’atenció en la sensació.

•
•
•

Pràctiques senzilles amb la respiració asseguts o estirats al terra.
Observació d’un objecte.
Visualització abans de començar una activitat.
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4. Contes, poemes, endevinalles, fotografies, música...
4.1

Algunes propostes d’activitats amb Contes

El conte estimula la lectura, afavoreix el desenvolupament del llenguatge, la creativitat, la imaginació. Ens
apropa a la sorpresa, a l’actitud atenta, a la gratuïtat de les coses. Fa viure la màgia, l’emoció. Fa que l’infant
es senti part de la història, permet identificar-se amb els personatges, amb les seves situacions i vivències.
El posiciona davant valors, actituds, capacitats.

Qui explica els contes?
»»

El mestre/a tutor/a, els/les mestres especialistes.

»»

Els mateixos infants, ja sigui individualment o en petit grup.

»»

Altres companys més grans o més petits.

»»

Monitors/es de pati i menjadors.

»»

Pares, mares, germans, avis, avies, tiets, tietes...

L’escola com a espai actiu de comunicació i aprenentatge pot afavorir i planificar activitats on educadors,
alumnes i famílies cooperin en aquesta proposta. Cadascú pot trobar els seus recursos personals i materials
per ser contador de contes.
Les imatges, els titelles, les disfresses, els objectes amb valor simbòlic poden esdevenir una eina de comunicació important.

Quins contes expliquem?
»»

Contes que parteixen dels interessos, motivacions i demandes del grup.

»»

Contes relacionats amb situacions reals viscudes pel grup.

»»

Contes que sorgeixen per iniciativa d’algú, ja siguin adults o nens.

»»

Contes provinents de diverses cultures.

»»

Contes en les diferents llengües que es parlen a l’escola i entorn.

»»

Contes tradicionals.

»»

Contes creats pel grup, per altres companys, per mestres, pares...

Què més podem fer?
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»»

Explicar un conte alterant l’ordre de la història, els personatges, introduint escenes d’altres contes i
personatges que no hi corresponen...

»»

Inventar de manera oral un conte en grup.

»»

Construir el projecte d’un conte triat i pensat pels infants (escenari, personatges, objectes...

»»

Representar contes.

»»

Mantenir converses, preguntes, hipòtesis...en relació als personatges, accions, desenvolupament de
la història...Podem tenir present que potser no tots els contes han de tenir una explicació posteriorment a ser contats.

OBRIR ELS ULLS

Per pensar a l’hora d’ explicar un conte
Podem utilitzar un munt d’estratègies i recursos. Cada conte pot tenir una manera diferent d’explicar-se. No
podem d’oblidar la gran riquesa de llenguatges que tenim.
Per explicar un conte podem fer servir recursos visuals, auditius, però també el tacte, el gust, les olors poden jugar un paper important en funció del conte.
L’espai, la decoració del lloc, la manera de seure, la proximitat o no de la persona que explica.
Actualment podem comptar amb molts recursos audiovisuals i informàtics que no podem deixar de desaprofitar.

•

Pàgines web on es poden trobar reculls de contes per educació infantil.
www.xtec.cat
www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/index.htm
www.edu365.cat
www.totcontes.com
www.unamadecontes.com

4.2

La poesia

Llegir, escoltar, recitar... poemes escrits per altres nens, escrits per adults, recordats...accedir a poemes visuals pot ser una eina per adonar-se que podem explicar el que vivim i experimentem de moltes maneres
diferents.
Buscar paraules per dir, per comunicar, per comparar, per mostrar la bellesa de les coses, els sentiments, les
emocions.
Adonar-se del lligam de la poesia amb la música, amb la dansa, amb la pintura.
Podem posar música a un poema, pintar-lo, ballar-lo, podem buscar objectes que n’estiguin relacionats
simbòlicament, conèixer a qui els ha escrit. Podem enregistrar veus, músiques, paraules, imatges...
Cal en tot moment afavorir l’entorn social i lingüístic de l’escola per anar més enllà i conèixer poesia d’altres
cultures, en altres llengües...

•

Racó del poema

Podem escriure el poema i penjar-lo en un espai que podrà esdevenir el racó dels poemes. Al voltant
d’aquest espai podem reservar un lloc on els infants poden portar objectes, imatges o dibuixos inspirats
en el poema.

•

Aprendre un poema

Parlar del sentit, del que ens diu…memoritzar-lo, dir el poema en veu alta…
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•

Dibuixar un poema

Podem organitzar diverses activitas plàstiques relacionades amb el poema utilitzant diferents materials
(pintura, aquarel.la, ceres…)

•

4.3

www.bibliopoemes.blogspot.com

La fotografia

Sortir a fotografiar l’entorn, una fulla, una planta, un arbre, el cel... fotografiar les persones que estan al
nostre voltant, les coses que ens agraden, allò que ens cal pel nostre projecte de treball i estudi. Els nens/
es d’infantil estan habituats al món visual fora de l’escola més del que nosaltres creiem. La fotografia i
l’ordinador poden ser recursos per captar l’entorn.

4.4

Audicions musicals (Algunes primeres pistes)

Començar amb peces musicals on el ritme està molt marcat per un instrument i és fàcil de seguir pels
alumnes.
Seguirem amb altres audicions on el ritme “queda més amagat” sota la melodia, el pot anar marcant l’adult
amb la seva veu.
Caminar en silenci seguint un ritme musical.
Marcar ritmes amb el cos…
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