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. El Cirerer

1. COM ÉS EL CIRERER?
Els principis i criteris que us presentem en aquest document ens defineixen
com a escola i són l'horitzó que ens fa moure i cercar la millora constant i el
creixement, en tots els àmbits educatius. Una escola viva, amb un projecte
dinàmic, que evoluciona a partir de la reflexió conjunta.
La nostra cultura d’infància es basa en:
1.L´INFANT
Creiem que els infants són capaços, competents i protagonistes del seu
propi aprenentatge. Donem valor a la individualitat de cada infant, tots són
únics i diferents, per tant creiem que un únic corrent pedagògic no pot
donar resposta a les necessitats de cadascú. Seria un error no copsar i
valorar la diferència i deixar d’oferir a cada nen, a cada nena, allò que
necessita per desenvolupar les seves capacitats.
“M'agradaria aconseguir una escola en la qual estigués a gust, em sentís estimat,
escoltat, ben rebut, animat, estimulat a aprendre i a trobar-me amb els altres".
(Carmen Díez Navarro)

2.LA PERSONA EDUCADORA
Creure en un infant capaç implica entendre que mereix que un adult que
respecti i aculli les seves necessitats i potencialitats així com el seu
ritme i temps d'aprenentatge.
Establim una relació de qualitat, basada en el vincle amb l’infant. Acollim,
escoltem i acompanyen als nens i nenes oferint seguretat, afectivitat i una
metodologia flexible i indagatòria (és aquella que propicia aprenentatges
significatius). Els infants
poden trobar propostes educatives riques,
variades i reptes adequats als diferents moments evolutius. Això sí, deixant
sempre un marge de maniobra per allò que és inesperat, espontani i
imprevisible.
3.ELEMENTS EDUCADORS
És important que l'escola que acompanya també vetlli i proporcioni:
•Un espai adequat a un infant actiu, capaç, competent i ple d'iniciatives.
•Materials que propiciïn el joc, la descoberta i l'aprenentatge.
•La planificació del temps s'adapta al ritme i les característiques de cada
infant i de cada grup, alhora que considerem l'estabilitat i la regularitat en
les activitats de la vida quotidiana, ja que acompanyen i donen seguretat als
infants

4. FAMÍLIA.
L’escola és un entorn on les relacions interpersonals són molt presents.
És un lloc de trobada i d’interacció constant en el dia a dia, entre
famílies, equip educatiu i infants.

La clau està en les persones, En la mirada de cada persona

2. COM TREBALLEM? Metodologia.
El terme "eclèctic" significa escollir el millor, extreure les aportacions més
adients de diferents contexts i combinar-los per formar quelcom únic.
Aquest és el fonament de la nostra metodologia i manera de fer: Mitjançant
l'elecció d'aspectes valuosos de diferents mètodes, procediments i tècniques
hem configurat la nostra línia educativa d'escola, basada en aportacions de
diferents corrents pedagògics, algunes de les més significatives són:
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- Valora al nen/a com fort, capaç i flexible.
- Una única metodologia no és suficient si volem donar resposta a
tots els infants.
- Importància de l'escolta, l'observació i el respecte cap als infants.
- Educar amb tendresa, optimisme i alegria.
- Potenciar capacitats creatives i comunicatives.
- Espais facilitadors d'aprenentatges.
- Des del naixement l'infant s'està educant: és actiu, ric i té
potencials.
- Autonomia de la vida quotidiana ( hàbits, rutines...)
- Aprenentatge sensorial.
- Treball per racons /ambients de treball
- Visió global de l'infant (desenvolupament motriu, emocional,
social i cognitiu)
- Pràctica psicomotriu: Moviment lliure i sessions de
psicomotricitat.
- Oferir propostes educatives de qualitat.
- La importància del joc.
- Joc de la descoberta ( panera dels tresors, heurístic).
- Aprenentatge mitjançant la manipulació i el descobriment.
- Vincle afectiu a l’escola
- Els estadis de desenvolupament infantil
- El joc infantil essencial per l’aprenentatge.
- Concepte d’infant competent.
- L’infant protagonista del seu procés d’aprenentatge
- Autonomia motriu.
- Les construccions mentals de l’infant.
- L’acompanyament del mestre
- Els espais exteriors com espais educatius.

3. IMPORTÀNCIA DEL JOC EN EL DESENVOLUPAMENT DELS INFANTS
EL JOC és necessari per al seu
desenvolupament integral:
tant intel·lectual, com psico moto,
sensorial, social i emocional.
Jugar és essencial per una adequada
evolució motriu i sensorial, per
establir relacions i vincle. Potencia la
motivació, la concentració, l'esforç,
la possibilitat d'imaginar, gestionar
les emocions, la capacitat
comunicativa, experimentar,
descobrir, resoldre problemes i
situacions amb creativitat, amb
llibertat per poder decidir i provar
noves solucions.
Evidentment el joc canvia amb l’edat,
però la necessitat de jugar mai
desapareix.
Tal com deia Piaget:
“L’infant no juga per aprendre, però
aprèn perquè juga”

4. CADA INSTANT ÉS EDUCATIU
A l'escola l'infant juga, observa, experimenta, es relaciona, descobreix, però
darrere del seu joc espontani, de les propostes, de les accions de la vida
quotidiana, hi ha una intencionalitat educativa i uns objectius clars i
reflexionats en Equip que pretenen el seu desenvolupament integral .
La riquesa de les experiències, dels espais, de les propostes, dels materials,
de les relacions... la nostra manera de fer, d'apropar-nos als infants,
d'escoltar, d'acompanyar, respectar i observar ens permet oferir allò que
cada infant necessita i determina que tots els moments a l'escola siguin
educatius, generadors d'aprenentatge i vehicle per desenvolupar totes les
seves capacitats dels infants.
5. ESPAIS I MATERIALS
Fracesco Tonucci deia que l’escola hauria de proporcionar un entorn ric, que
només d’entrar-hi fos, en si mateix, educatiu, i que els espais haurien de ser
pensats amb el mateix criteri i estima amb el que decorem casa nostra. Tots
ens sentim millor si la nostra llar ens sembla maca, sempre és més
agradable treballar i créixer en un entorn acollidor!
Si entenem que l’entorn és important i que el mitjà que tenen els infants
per aprendre i desenvolupar-se és el joc i l’experimentació, aquesta
premissa ens porta, necessàriament, a donar importància a l’espai, als
materials, a la manera com els organitzem i com els dotem d’elements
que, efectivament, incitin les ganes d’investigar, de descobrir, de
provar...., és a dir, donem valor a crear espais i ambients rics, estètics i
bonics que siguin susceptibles de generar aprenentatge.

5.1. Materials.

Tal com especifica “El Currículum i Orientacions d’Educació Infantil de
primer cicle” : “Cal oferir una gran varietat de materials als infants i preveure l’accés a
materials de la vida quotidiana, materials de l’entorn natural, materials inespecífics i de
recuperació, materials específics de l’entorn cultural, així com joguines”
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