Els besavis ens visiten!
Dins el marc del primer projecte dedicat a estudiar la família
hem convidat les persones amb més experiència de la família,
els besavis.
Els alumnes han preparat preguntes sobre la seva infància, la
seva joventut i sobre l’actualitat per conèixer com vivien per
poder entendre els canvis que han viscut al llarg del temps.
Els canvis que els besavis han valorat com més significatius
han impressionat els alumnes.
Alguns besavis que no van poder assistir ens van fer arribar
les respostes que els seus besnets els havien fet arribar de
part dels seus companys.
Tant besavis com alumnes ens van fer saber que havia estat una
gran tarda emotiva que recordarien al llarg de la seva vida.
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I la teva família, com és?
Els contes son una de les fonts d’aprenentatge més
enriquidores i completes per treballar diversos objectius amb
els infants.
Quan llegim contes afavorim l’adquisició d’habilitats per al
nostre desenvolupament però alhora fomentem l’hàbit i
l’interès per la lectura. Els contes ajuden en l’adquisició de
competències en la comunicació oral i de nou vocabulari, i
permeten millorar la comprensió lectora. Milloren també la
capacitat per escoltar, estar atents i fomenten la

participació. A més, llegir o explicar contes millora la
imaginació, la creativitat, la gestió de les emocions i
enforteix els vincles emocionals i afectius. I molt important
també, els contes aporten plaer tant si en gaudim sols o en
companyia.
Aprofitant que les classes d’EI4, Contes i l’Estel, estant
treballant la família, la Biblioteca ha organitzat una estona
de conte relacionada amb aquest tema per a tots els infants
d’Educació Infantil.
En Xavi i la Nona, de la C&A “Fes-t’ho com vulguis”, ens han
representat quatre contes
que conformen l’espectacle Tots
nosaltres, on es treballen els vincles familiars i afectius,
els tipus de família i la diversitat en general. Amb una
sensibilitat especial i utilitzant objectes d’allò més
encertats, han captat l’atenció dels nens i nenes que no han
dubtat a participar tota l’estona.
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