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La primera tasca de l'educació és
agitar la vida, però deixar-la lliure
perquè es desenvolupi.
Maria Montessori

Aquest viatge neix de la propagació d’un virus,
desconegut fins el moment, que ens ha agitat la vida. A
l'escola i al món sencer.
Però de les forces de caminar de l'escola i ganes de tirar
endavant, de continuar agitant, han fet néixer aquest
projecte.
Un camí ple de dificultats i obstacles, de preocupacions i
angoixes, però també de troballes, de tresors, d'amistat,
de treball col.laboratiu, de companyonia, en definitiva,
de creixement d'escola i com a persones.

13 de març de
2020
Vam començar l’any 2020 amb una notícia: a la província
de Wuhan a la Xina s’havia iniciat una epidèmia d’un
virus nou: Coronavirus.
La setmana del 9 de març la vam iniciar molt neguitoses,
pendents de les notícies sobre els esdeveniments,
estàvem convençudes que el tancament arribaria tard o
d’hora, car les noves que ens arribaven així ho fèiem
preveure.
I així arribem al dijous 12 de març a la tarda, la notícia es
confirma: tancament de les escoles a partir del 13 de
març. A les 17.00 h tanquem la porta de l’escola i obrim
una nova etapa plena d’incerteses, també pors, de no
saber que havíem de fer, de com actuar.

Tot i que inicialment el tancament era per 15 dies, ja albiràvem
que seria per més temps, encara que, ho hem de reconèixer, no
esperàvem que fossin tants.
Semblava un dia com cada dia, ens vam llevar però sense saber
què havíem de fer. Llevat de la directora que va poder accedir
al recinte pocs minuts per tancar petits temes, la resta vam
romandre a casa a l’espera de noticies.
Però si teníem una certesa, que continuaríem treballant per
aconseguir la normalitat de l'escola, que els nostres infants i les
seves famílies, no estarien sols

Teletreball
Un viatge, el tancament, que finalment en va durar 80
dies. I encara continua.
De seguida ens vam organitzar per continuar treballant
des de casa, I així vam conèixer el Drive, el Zoom, el Meet i
el Jitsi.
Vam canviar els contes pels vídeos, les cançons per
àudios, la plastilina, per materials al blog... i vam
compartir la nostra implicació amb les famílies.
Els hi hem d'agrair tant que estiguessin al nostre costat!
durant aquest trajecte, fent de pont entre l'escola i els
infants.
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Activitats

L’escola va romandre tancada com la vam deixar el 12 de març, com una càpsula en
el temps. Però no la nostra tasca educativa. Vam programar moltes activitats per fer
acompanyament a les famílies i als infants. Aquestes activitats, i moltes més, les
podeu trobar al blog de l’escola.

Activitats

Sant Jordi, més
activitats
El curs estava fent camí i Sant Jordi
ja estava a tocar. Ho havíem de
celebrar com cada any, no podia ser
d'altra manera.
Vam voler fer un regal a les famílies,
per agrair el seu compromís i deixar
clar que volem estar al seu costat i
al dels infants.
Aquí el teniu!
També vam proposar a les famílies
que ens fessin arribar les activitats
realitzades pels infants. En podrem
veure el resultat.

El llibre
Ja és una tradició de la llar fer un berenar
multicultural.
Cada any, les famílies ens obsequiaven amb
deliciosos plats típics del seu país d'origen, i els
compartien al pati de la llar, fent comunitat i
completant així, les accions d'aquest dia tant
fantàstic.
En la nostra voluntat de continuar treballant amb el
nostre projecte educatiu, vam capgirar la idea, i va ser
el propi equip de la llar qui va aportar un recull de
receptes de cuina.
Cada recepta tenia un significat especial per
cadascuna de nosaltres, i que el volíem compartir en
forma de llibre amb les famílies com a contrapartida
de les seves aportacions d'anys anteriors.
Seguirem fent camí per poder compartir les receptes
elaborades a l'escola el més aviat possible.
Aquí teniu el link:
https://madmagz.com/magazine/1766967

I també música.

Gràcies Alba!

El vint-i-tres d'abril
Dàmaris Gelabert
Avui, vint-i-tres d’abril
cada passa en val mil
doncs arriben a ciutat
un cavaller i un drac.
Trobo llibres al carrer
roses porta la gent,
fades, bruixes i follets
surten i em piquen l’ullet.
Trobo el drac que s’ha perdut,
llàgrimes porta als ulls
i rondina sols per dir:
“pobre de mi, no sé llegir!”
Al capvespre veig passar
sant Jordi dalt del cavall
porta la princesa al ball
i fluixet li va cantant:
Que t’estimo et vull dir
i no pas cap altra cosa
amb un llibre i una rosa
i un petó de sucre fi.

La música ens ha acompanyat
durant aquest viatge.
L'Alba ens ha fet arribar molta música, però la que
més en ha agradat ha estat aquesta, pel que
significa. Malgrat tot les dificultats, continuem!
I encara ens ha agradat més el vídeo que ens ha
fet arribar el Jan! Gràcies a tots dos.

Contacte amb els infants
No volíem perdre el contacte amb els infants.
Ho vam aconseguir, per un costat, amb les
activitats que proposàvem a través del blog de la
llar.
Però ens semblava poc, i volíem copsar de més a
prop l'estat emocional del nens i nenes i de les
seves famílies.
Per això, les tutores de cada classe van emprendre
una ronda de trucades per parlar amb els pares.
i van acordar fer una sèrie de vídeo-conferències
amb els nens.
Com els trobaven a faltar!
Aquest vídeo el vam preparat entre tot l'equip de
la llar.
El nostre desig d'esperança pels nostres infants.
Ah, i el vídeo que els hi vam preparar!

#totaniràbé

El Patufet

Vídeos de les
tutores

Vídeos de les tutores

El Príncep Granota

Vídeos de les
tutores

Els tres
porquets

El Cargol Ferriol

Vídeos de les tutores

La Rateta
presumida

Vídeos de les tutores

Trucades
La conversa amb la família
ens va permetre copsar
l'estat emocional de l'infant,
però també tenir una idea de
conjunt de la díficil situació
econòmica del seu entorn,
situació ja de sempre
complicada, ara agreujada
per la crisi sobrevenguda
per la Covid-19.

Vídeo - trucades
El contacte amb els infants es va dur a
terme durant el mes de maig i va ser molt
positiu.
Vam poder comprovar l'estat emocional
dels infants, els vam veure participatius i
se'n recordaven de l'escola.
Aparentment, tots estaven bé.
La part negativa va ser que no tots es van
poder connectar. La bretxa digital té l'ombra
molt llarga

Vídeo - trucades

Col·laboració amb la comunitat
El nostre projecte educatiu està lligat molt
estretament amb la comunitat. Per això quan
l'Ajuntament de Tarragona ens va demanar
col·laboració per repartir les "targetes menjador",
algunes educadores es van presentar com a
voluntàries.

Col·laboració amb la comunitat
Vam repartir els aliments que teniem a la llar i que vaig
deixar el dia del tancament. L'IMET els va recollir i els va
fer arribar a qui ho necessitava.
A la llar teníem un bon stock de guants, i així ho vam fer
saber a les persones que podien prendre decisions. i els
vam lliurar els guants a l'Ajuntament per a que
pugessin tenir un ús i col.laborar amb els equips
sanitaris, cossos policials i de protecció civil.
El nostre petit gra de sorra.

Vídeo: https://youtu.be/ZEA7RrVkoEw

Formació

La formació continuada és un dels elements fonamentals en el món
educatiu.
Hem aprofitat aquest dies, també, per fer formació.
Vam continuar amb sessions on-line, aquelles que formacions que
ja estàvem duent a terme i eren presencials, altres les vam finalitzar
telemàticament.
També vam fer formacions del departament. Les KUDI.

I el que ens ha
agradat més!

Sens dubte, el que ens ha agradat més ha estat els regals
que ens han fet arribar els infants de l'escola, els nostres
tresors.
Els nostres tresors, el resultat del treball, perquè els
infants són el millor de la comunitat i que com a qualsevol
tresor tenim l'obligació de conservar-lo en òptimes
condicions, però també d'exhibir-los i compartir-los.
Aquí els teniu.

La nostra rosa de Sant Jordi:
Per Sant Jordi
vam
rebre
aquest recull
d'activitats
realitzades
pels
nostres
infants, com a
resposta de les
activitats
proposades.
La rosa més
bonica
que
podiem rebre.

Han canviat moltes coses...
Les jornades de
portes
obertes,
s'han hagut de fer
on-line. Per molt
que vulguis explicar
el teu projecte, un
vídeo
no
pot
transmetre aquella
olor
d'escola
i
l'escalfor
de
la
comunitat. Una nova
etapa d'aquest nou
camí.

Han canviat moltes coses...

La matrícula
La pre-inscripció
En no poder accedir als centres , tot
i la dificultat, la pre-inscripció es va
fer digitalment.

Part
online,
part
presencial,
comporta la mateixa problemàtica
que la pre-inscripció. La bretxa
digital de les famílies ha dificultat tot
el procés. La inseguretat també.

La reobertura
Aquesta part del camí l'hem fet capgirant gran part de la
nostra organització, per no dir tota, degut a les mesures
que cal prendre per la Covid-19.
Horaris, personal, aules, activitats, entrades, EPIs, tot el
funcionament normal ha estat condicionat per aquestes
mesures.

I una nova forma
d'organització

Per poder acomplir amb les mesures de
seguretat i higiene, ha estat necessari
adequar els accessos i els espais on
duem a terme la nostra tasca educativa. I
també la forma d'organització dels grups
i de l'aula o espai.
Tot i no oblidar la seguretat de la llar,
hem pogut continuar duent a terme
aquelles tasques i activitats que hem
cregut segures per a tothom.
No ha estat gens fàcil, però havíem de
seguir el camí marcat al principi, no
defallir.
Malgrat tot, aquesta reobertura no ha
estat com havíem imaginat. La por al
contagi era fàcil de notar en les
converses dutes a terme a les famílies,
por que els va empènyer a no continuar
el curs.

Els espais.
S'han hagut d'adaptar a les noves necessitats de seguretat. Molt
elements educactius i jocs han hagut de ser substituts pels de fàcil
neteja, per mantenir una bona higiene i desinfecció.

Higiene de mans
El rentat de mans d'ha covertit en un joc més.
Als infants el hi agrada molt aquesta rutina: aigua, sabó, freguem mans,
esbandim i ens eixugem les mans. Sort que ara és estiu, perque ens
mullem molt!

El final de curs
Hem arribat al final del trajecte, o
potser a la primera parada.
El curs ha acabat, i no hem pogut
acomiadar-nos dels infants.
El comiat ha consistit en l'entrega de
les caixes a un familiar que no podien
ni accedir al centre. Algun nen i nena
ha acudit, i l'hem pogut veure darrera
la reixa. Aliens a la nova situació,
volien entrar a la seva escola i
marxaven tristos.
En gairebé 3 mesos, han canviat tant!
Esperem la vostra visita.

El final de curs
Malgrat tot, hem fet tot el possible per
acomiadar-nos, per arribar al final del
camí, virtualment, això si.
La majoria dels nens acabaven la seva
estada a la llar. A partir del setembre,
començaran una nova etapa a l'escola.
Desitgem que no oblidin la llar i que la
recordin com el lloc on van començar a
caminar en la vida.
Als més petits, continuarem caminant
amb ells al setembre. Us hi esperem.

I per acabar...

Volem compartir amb vosaltres aquesta foto.
Un castell, tant tarragoní com aquest, que simbolitza la unió
de tota la comunitat per aconseguir un objectiu: l'educació
dels infants de la llar.
I justament, la unió i la col laboració de tota la comunitat:
pares i mares, els infants, les educadores i personal no
docents, els germans, el veí, el botiguer del barri...és una
peça fonamental del nostre projecte educatiu, perque tots
som escola.
També volem agrair a les nostres famílies que durant aquest
temps de confinament també han ajudat a formar aquesta
comunitat.

Volem donar les gràcies als veritables
protagonistes d’aquesta
història: els nostres tresors.

"La vídeo -conferència
va permetre que nens,
nenes i educadora
poguéssim retrobarnos, compartint rialles,
anècdotes, mirades
picares, i molta, molta
alegria i il·lusió al
veure'ns"
ABA

Tota revolució neix a partir
d’una
situació
d’estrès.
Encara em costa creure que
un virus pogués crear una
situació com la que hem
passat en plena era del
BigData, de la intel·ligència
artificial, de cirurgies fetes
amb robots, del 5G... Però
d’aquesta
situació
tan
nefasta, n’ha de sortir una
millora de l’escola i del món
en que vivim. Espero que
sapiguem aprofitar aquesta
oportunitat.
EChB

De sobte es para el temps
canviem els nostres hàbits
enyorança de tot el que ens envolta
trobant a faltar el dia a dia i
pensant que tot anirà bé.
Em quedo amb aquestes
petits somriures
surant pels passadissos de la llar,
que hem pogut compartir i gaudir
durant tot aquest temps.
Algú em va dir, que l’oblit
està ple de memòria, però la meva
memòria
em diu que no s’oblida.
NRV

Vídeo: https://youtu.be/1RDEu66GcQs

Inicialment angoixa
de no saber si els
infants i les seves
famílies
estaven bé, al
conèixer la situació de
cada família he estat
més tranquil·la
però amb unes ganes
terribles de tornar a
abraçar-los i
aprendre junts a
l’aula.
GFB

Al principi vaig sentir molta pena i por
per la situació arran del món
i angoixa per no saber quan tornaria
a veure als meus tresors i a l’estimada
rutina de les nostres vides a la llar.
Vaig enyorar moltíssim els seus
somriures, les mirades d’afecte, els
petons i les dolces abraçades. També,
preocupació per com estaven els
infants i les famílies. Sens dubte
gràcies a
les noves tecnologies hem pogut
continuar en contacte i amb les nostres
tasques
docents
d’una
manera
diferent.
BGG

Tot i les incerteses i
l’angoixa, va ser un gran
repte
a
afrontar.
La
sensació general és de
satisfacció pel gran treball
en
equip
realitzat
telemàticament.
El que més vaig anyorar és
el dia a dia, les rutines, el
contacte amb els nens,
amb les famílies i amb les
companyes.
AGR

Blog
https://blocs.xtec.cat/llardinfantsmunicipalelninot/

Vídeo: https://youtu.be/RPor8cvoShw

