guia de treball

“La natura per a Wild Me no és
només un món fascinant on
habiten infinits d’éssers de totes
les formes i característiques
imaginables, no és només la
bellesa i el combustible dels
nostres sentits, no és només casa
nostra. És també on ens trobem
amb nosaltres mateixos, on es
regala llibertat i possibilitats, i on
aprenem el sentit de totes les
coses de la vida.”
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introducció
La infància que coneixíem, la de les
aventures a l'aire lliure, corrent,
pujant arbres i investigant carrers i
racons abandonats, ha evolucionat
fins a convertir-se en una cosa que
molts de nosaltres no reconeixem.
Un important nombre de canvis en
la societat s'han combinat per
formar la tempesta perfecta. Vides
atrafegades. Pares i mares que
confien en activitats estructurades
i noves tecnologies per a gestionar
millor el seu temps. Els jardins, els
camps i els descampats han
desaparegut i hi ha molta por
sobre la seguretat dels nens.
Actualment, els nens passen
menys temps a l'aire lliure que
qualsevol altra generació, dedicant
de quatre a set minuts a el joc a
l'aire lliure no estructurat per dia
mentre passen una mitjana de cinc
hores diàries davant els mitjans
electrònics.
Com a resultat, l'obesitat infantil
ha arribat a nivells sense
precedents i segueix augmentant.
Els nens porten un estil de vida
sedentari i una desconnexió amb
la natura en l'edat adulta, el que
crea una tendència preocupant
per al futur de la conservació,
l'economia i la salut i el benestar
de les nostres comunitats. Les
preocupacions són tals que ja
existeixen centres educatius
categoritzats com 'sense pantalles',
'metodologia bosc', 'de portes
obertes' i a més es multipliquen les
iniciatives educatives com el 'Dia
de la classe buida', de l'Institut
Nacional del Joc, així com una gran
varietat d'aules a l'aire lliure, en
què es fomenten les jornades de
joc fora de l'aula.

Segons informes de l'Ministeri
d'Educació, el 80% dels nens
entre 4 i 16 anys practiquen
activitats fora de l'horari lectiu.
Les extraescolars són una
oportunitat per al
desenvolupament d'habilitats
alternatives, però docents i
experts adverteixen del risc de
saturar el temps lliure dels
alumnes amb activitats
estructurades i portes endins.
No tot el temps lliure ha de ser
útil, pràctic i "aprofitable". Tenir
una mentalitat més oberta cap a
lo lúdic, l'art, les activitats lliures
a l'aire lliure, afavoreix
l'espontaneïtat, la resiliència,
l'originalitat i l'autonomia, valors
indispensables per a la presa de
decisions saludables en el seu
creixement personal.

'Durant la gestació
d'aquest projecte hem
descobert que els nostres
objectius s'han convertit
gairebé en una obligació
de proporcionar un servei
cada vegada més
necessari.'

La nostra proposta es centra en
oferir espais i activitats de joc
lliure en entorns naturals
integrant dinàmiques i recursos
originals i naturals. Wild Me té
com a objectiu tornar una
infància saludable als nens.

Vitamina N
Els beneficis de la Natura
Jugar a la natura té tants beneficis, i d'un abast tan ampli que Richard
Louv, autor clau en els estudis dels efectes terapèutics de passar temps a
la natura durant la infància, l'ha anomenat Vitamina N. Mentre que és
evident que dispara les habilitats de resolució de problemes, la
concentració i l'autodisciplina, socialment millora la cooperació, la
flexibilitat, i la consciència d'un mateix. Els seus avantatges de
desenvolupament físic són enormes i no solament per a la
psicomotricitat sinó també per als sentits. Beneficis emocionals que
inclouen menor agressivitat i major felicitat.
El mateix autor ha despertat un gran interès en els estudis del que ell ha
anomenat el 'trastorn per dèficit de natura’, que han provat que molts
trastorns moderns en els nens passen per no tenir prou contacte amb
espais lliures i naturals.
"Els nens seran més llestos, més preparats per relacionar-se amb altres,
més saludables i més feliços quan tinguin oportunitats regulars per
jugar lliurement a l'aire lliure", va concloure un estudi publicat per
l'Associació Americana de Medicina el 2005, seguit per estudis més
recents de l'Associació Americana de Pediatria i de l'Associació
Canadenca de Pediatria. Aquesta última organització també aconsella,
per a la salut pública, limitar estrictament l'ús de les pantalles a nens de
0 a 6 anys i gestionar d’aprop l'accés que tenen tots els nens a les noves
tecnologies, incloent el seu ús a les escoles. Aquesta és una altra gran
amenaça que atempta contra el desenvolupament òptim de les nostres
comunitats. Totes les pautes de salut i benestar, i els resultats d'estudis
recents alerten de l'abús dels aparells mòbils i recomanen fomentar que
els nens desconnectin i passin més temps a l'aire lliure, socialitzant,
vivint experiències reals, i sent físicament actius.

DESCRIPCIÓ
Els nens necessiten experimentar la natura en formes directes, indirectes i representatives com a
part integral de les seves vides quotidianes. Per tant, hem d'apartar de la noció de la natura com
un lloc per visitar en un parc o un bosc, aïllat i apartat de l'existència normal d'un nen.
Necessitem reconèixer que restaurar el contacte dels nens amb la natura no es tracta només de
millorar la comprensió inteŀlectual i el suport a la conservació, sinó també de l'oportunitat
d'experimentar una sensació de meravella, alegria, exuberància, fins i tot por, que és la matèria
primera del desenvolupament normal i saludable.
També hem de adonar-nos que el contacte amb la natura no és només contacte físic a l'aire lliure
i amb sistemes vius, sinó també l'expressió representativa i simbòlica de la forma i el patró del
món natural revelat en història, imatge, mite, llegenda i art.
La dificultat comuna és que moltes famílies i individus no tenen la predisposició, la disponibilitat
i/o el coneixement sobre com accedir a la natura de forma regular, com oferir això als seus fills ni
quines opcions tenen.
Wild Me entra per assistir als pares i famílies i donar-los opcions segurs i fàcils per deixar els seus
fills lliures i a l'aire lliure. Mitjançant programes accessibles, amigables i segures, els pares podran
estar tranquils mentre els seus fills gaudeixen de les llibertats atorgades, així com accedir a
recursos originals perquè també puguin aprendre a gaudir de la natura en el seu propi temps
lliure i en família.

La nostra visió és que el joc no estructurat a l'aire lliure sigui
part normal de la vida de cada nen, i així puguin desenvoluparse en adults fortes, saludables i creatius.

DECLARACIÓ D'OBJECTIUS
La missió de Wild Me és la de reconnectar als nens amb una infància a l'aire lliure; oferir
experiències accessibles de 'wilderness' i joc lliure per a nens.. Per a assolir el nostre
objectiu ens comprometem a:
Proporcionar entorns en què els nens puguin jugar lliurement i amb seguretat.
Garantir que els nens se sentin segurs i respectats, envoltats de sinceritat, honestedat i
amabilitat.
Inspirar els nens a expandir la seva creativitat inherent, el seu desig d'aprendre i el seu
entusiasme per explorar el món al seu voltant.
Dur a terme totes les activitats principals a l'aire lliure, llevat que el temps no ho
permeti.
Fer servir diferents idiomes de comunicació de forma natural, sent els principals
espanyol, català i anglès, però permetent la integració de nous idiomes d'acord al
grup.
Seguir pautes i normes clares que tots entenguin i respectin.
Fomentar que els nens es coneguin a si mateixos i construeixin una forta autoestima i
consciència.
Proporcionar espai per a la individualitat i els interessos dels nens a través de la pròpia
elecció de temes i activitats.
Crear un entorn estèticament agradable dins i fora, amb espai per descansar, reposar,
jugar, desenvolupar la creativitat, aprendre, explorar i tenir contacte amb la natura en
totes les èpoques de l'any.
Involucrar els infants en la societat, de forma natural, mitjançant la coŀlaboració
d'actors, empreses, granges, associacions locals, etc.
Explorar i aprendre les eines i tècniques disponibles per construir i desenvolupar una
societat més ecològicament sostenible.
Conèixer i cuinar, en la mesura que sigui possible, productes locals i orgànics cultivats
per ells mateixos, i donar-los l'oportunitat de participar en tot el procés.
Ser el més conscient i ecològicament sostenible possible sobre la nostra elecció de
materials.
Arribar a ser un referent a nivell nacional pel que fa a experiències i accions de
connexió dels nens amb la natura,

serveis principals

WILD FOREST

WILD ACTIVITIES

ESPAIS DE JOC

NATURALITZANT ESCOLES

Wild Forest és un espai natural als afores
de la ciutat on els nens poden
jugar lliurement acompanyats de
monitors amb experiència en el món
natural i pedagògic. Un espai de joc per
alimentar els nostres sentits i connectar
amb la natura i amb nosaltres mateixos.

Programes per a escoles dintre l’horari
escolar i curriculitzats. Els nens aprenen
sobre la natura estant-hi i desenvolupen
habilitats descobrint la natura i ells
mateixos. Programes d'un dia (REPTES
ÚNICS) , d'unes setmanes (CERCLES
D'INTERÈS) o d varis mesos (PROJECTES
VIUS).

WILD TALKS

WILD FAMILY

CONFERÈNCIES I XERRADES

RECURSOS PER A FAMILIES

Tallers i xerrades per a centres educatius.
Recursos innovadors per a incorporar al
curriculum educatiu, presentant eines
pràctiques per a millorar els hàbits i la
relació que els nens tenen amb el món
natural, amb ells mateixos i la gent que
els envolta.

Les families volen descobrir els racons al
voltant de casa o planejar una sortida i
recoŀlectar materials per observar o fer
servir a casa. Aquestes eines donaran la
informació necessària per fer-ho d'una
manera flexible, divertida i accessible.
Eines per a conèixer i aprendre sobre la
natura del seu entorn.

Nature is
not a
place to
visit, it is
home.

seguretat
Al ser el nostre un servei educatiu vinculat a nens
de primerenca edat, garantim que el nostre servei
vetllarà per la seguretat i la integritat de cada
participant i posarem molt èmfasi en la
informació, transparència, control de qualitat i
acompanyament personalitzat de cada
participant.
Per a assegurar la seguretat i protecció dels
participants en el medi natural, disposem d'un pla
de prevenció de riscos i d'emergències detallat en
el qual es pot trobar tota la informació i les
normes i procediments per a les activitats
habituals i d'acord al marc estratègic de les
activitats de lleure amb menors.
Els nostres hàbits per reduir els riscos inclouen:
inspeccionar les zones amb anterioritat sempre
que sigui possible
Analitzar els riscos i els beneficis de cada
activitat
Ensenyar i realitzar activitats de forma
progressiva
Conèixer els participants
Afavorir i desenvolupar la cultura de la
seguretat
Utilitzar estils de lideratge apropiats
Comptar amb personal qualificat i ràtios
adaptats per a l'activitat
Realitzar supervisions de l'equip
Establir assajos de protocols específics.

personal
Tots els treballadors treballaran per garantir que:
Els interessos dels nens es tinguin en compte
abans de prendre qualsevol decisió.
Els valors i la visió es mantinguin vius.
Les pautes centre se segueixen en les operacions
diàries.
Els companys i els nens experimentin un bon
ambient i tinguin l'oportunitat de desenvoluparse.
El llenguatge i l'actitud d'assertivitat impregnen
la comunicació entre el personal i els nens.
Es mantingui una organització clara.
A més, tot treballador ha de rebre formació en
primers auxilis, protocols en cas d'incendis i/o
evacuació a la natura abans de començar, i
renovar-se en la formació cada dos anys.

RISC & BENEFICIS

Tots els nens, ja siguin més
joves o grans, i tinguin unes
habilitats o unes altres, són
curiosos per naturalesa. Tenen
fam d'experiències i una
necessitat innata d'explorar i
comprendre. Tenen la
necessitat de descobrir com
funciona el món que els
envolta i de què són capaços
ells mateixos. Necessiten
ampliar les seves habilitats i
desenvolupar-se com a
persones competents i
capaços.

“The more risks you
allow children to
take, the better they
learn to look after
themselves.”
Roald Dahl

Durant el seu aprenentatge,
solen allunyar-se del que els
és conegut, del familiar (i, per
tant, del que és
potencialment avorrit),
apropant-se a la incertesa, al
desafiant i al que segurament
sigui més interessant. Aquest
comportament s'accentua i és
especialment forta quan
aprenen de la seva pròpia
experiència i a través del seu
esforç, com passa amb les
activitats realitzades en
entorns a l'aire lliure; activitats
d'aprenentatge i joc iniciades
o dirigides pels nens. Lidiar
amb nous reptes sovint
comporta riscos; pensa en un
nen donant els seus primers
passos o aprenent a anar amb
bicicleta.
Aquests riscos rarament
poden eliminar-se per
complet sense sabotejar
l'aprenentatge.

Es pot dir que els adults
tendim a subestimar la
capacitat de gestionar els
riscos dels nens. No
pretenem negar que, quan
els nens reben un cert grau
de llibertat per jugar i
aprendre, solen cometre
errors que, en determinades
ocasions (especialment quan
es tracta de situacions
reptadores i arriscades),
poden acabar amb certs
accidents. No obstant això,
petits accidents i ferides no
són en si un problema, ja que
els nens no només es
recuperen completament
d'ells, sinó perquè
l'aprenentatge en aquestes
circumstàncies és més gran.
En general, els entorns a l'aire
lliure són espais relativament
segurs, sent jugar i aprendre
a l'aire lliure més segur que
participar en molts altres
tipus d'esports i activitats
lúdiques.

EL PERQUÈ
DE LA
NECESSITAT
D'UN
ENFOCAMENT
EQUILIBRAT

La gestió de riscos en entorns
d'aprenentatge i joc és una
tasca complexa. Es diferencia
bastant de la gestió de riscos
en altres contextos com, per
exemple, les fàbriques. En la
majoria dels llocs de treball, els
riscos no comporten beneficis
inherents. Per això, en
aquestes situacions, la gestió
de riscos es focalitza en
mesures que redueixen el
perill a un nivell acceptable.
Però en el nostre context,
l'exposició a certs riscos en
general porta amb si beneficis.
Prenem com a exemple un
pont penjant. En una fàbrica o
qualsevol altre lloc de treball
no tindria sentit construir un
pont penjant i inestable. No
obstant això, en una àrea de
joc, un pont penjant té uns
beneficis inherents, tot i que
pugui causar més accidents
que un pont fix. El primer
planteja un repte a l'infant: té
el nen prou força i seguretat en
les seves cames? o, fins i tot, té
el valor necessari per creuar?

Aquest tipus de
construccions planteja riques
oportunitats d'aprenentatge
a més de la satisfacció que
aporta estar jugant. Ajuden a
desenvolupar habilitats
físiques, com l'equilibri, i, el
que és més important, el nen
és conscient que és una
persona activa i competent,
capaç de superar els
obstacles del dia a dia.
Posen a prova el valor i la
determinació dels nens i
propicien la gestió intuïtiva
de riscos, ja que permeten
que el nen sigui conscient de
quina és la seva zona de
confort i el que comporta
sortir-ne. A més, ofereixen
l'oportunitat d'experimentar
i aprendre a interactuar amb
els seus iguals.
En tot cas, tot aquest
aprenentatge només té lloc
si es permet un nivell de risc.

Per tant, podem dir que al
centre de la gestió de riscos
s'ha de trobar un equilibri
entre, d'una banda, les
oportunitats
d'aprenentatge i de joc i, de
l'altra, la seguretat. O, el que
és el mateix, entre beneficis
i riscos.
La necessitat d'un
enfocament equilibrat
cobra major importància a
causa que els canvis que es
produeixen en la vida dels
nens són més grans que en
els adults. En les últimes
dècades, hem pogut
observar un declivi en el
temps que passen els nens
a l'aire lliure sols. Com a
conseqüència, tenen menys
oportunitats d'enfrontar-se
als riscos i d'aprendre a
gestionar-se ells mateixos.
Aquesta pèrdua de llibertat
es veu compensada si els
oferim l'oportunitat
d'enfrontar a riscos
controlats.

QUINS REQUISITS
IMPOSA LA LLEI?
A Catalunya, en termes
senzills, la llei requereix que
els responsables prenguin
les mesures necessàries per
a l'existència d'un nivell
adequat de riscos. No hi ha
requisits legals que obliguin
a eliminar o minimitzar els
riscos. La tasca que s'ha de
realitzar és una "avaluació
adequada i suficient dels
riscos" i actuar d'acord a les
conclusions.

El que entenem per
"adequada i suficient" (per
exemple, pel que fa a el
tipus d'avaluació de riscos,
nivell d'exhaustivitat i si
queda reflectit en paper o
no) depèn de les
circumstàncies.
Els adults solem prohibir
massa coses als nens per
les nostres pròpies pors i
percepcions errònies del
que podria sortir
malament i el que passaria
com a resultat. "Vigila,
cauràs, no tan alt, no
t’embrutis, et tallaràs...."
Però alhora com a
educador/a, et pots sentir
que no estàs tenint cura,
quan fas servir un
enfocament proporcionat.

UN ENFOCAMENT
PROPORCIONAT?
Un enfocament
proporcionat requereix una
anàlisi conjunta de riscos i
beneficis. De fet, en els
últims anys, hem vist una
evolució en l'avaluació de
riscos i beneficis com la
millor forma de fer-ho. Les
avaluacions de riscos i
beneficis plantegen en un
únic document les
consideracions que porten
a prendre una decisió
determinada, ja sigui la de
construir, modificar o
eliminar unes instaŀlacions,
activitats o característiques
concretes d'una
estructura.
(veure document annex)

El que marca la diferència entre
l'avaluació de riscos i beneficis i
l'avaluació de riscos convencional és
que la primera inclou una acurada
anàlisi dels beneficis.

QUÈ PUC FER JO?
La nostra recomanació és que adoptis
aquest enfocament proporcionat de
riscos i beneficis.

D'aquesta manera, pel fet que els
beneficis s'analitzen tenint en compte
els riscos, aquest tipus d'avaluació
permet tenir en compte de manera
adequada els beneficis inherents a
determinats riscos.

Si estàs considerant fomentar
oportunitats de joc i aprenentatge més
reptadores i arriscades en entorns a
l'aire lliure, aquest tipus d'enfocament
et resultarà beneficiós.

D'altra banda, és important destacar
que una gestió de riscos adequada no
sempre implica la reducció o
minimització de el risc.

Una bona manera de començar a
sentir-te més segur/a i recolzat/da és
crear oportunitats de debat, i
conjuntament amb el teu equip
analitzar on es troben les barreres.
El diàleg entre l'equip que es troben en
contacte amb nens a l'aire lliure, els
gestors de serveis, gestors de riscos,
responsables i pares i mares és crucial.

Millorar les oportunitats de joc i aprenentatge de
nens de totes les edats i habilitats hauria de ser
un dels objectius clau dels professors i altres
professionals. Això implica exposar als nens a un
determinat nivell de risc controlat. El repte està
en aconseguir-ho sense posar-los en perill.
L'enfocament proporcionat i sensat que aporta
una avaluació de riscos i beneficis està a l'altura
d'aquest repte. El resultat d'aquesta avaluació
permet als nens aprofitar més les experiències
d'aprenentatge, més interessants i divertides, així
com les oportunitats de creixement i
desenvolupament saludables. El resultat més
probable? Una infància més feliç i persones més
flexibles, competents i segures de si mateixes.

EXEMPLES DE

RISC SALUDABLE

eines reals
beneficis
Les eines reals proporcionen una
experiència autèntica per a nens per a
construir, clavar, tallar, i entendre com
funcionen les coses.
Eines de mida adulta poden ser massa
pesades i inapropiades per a nens petits,
per això és interessant adaptar la mida de
les eines a les habilitats de l’usuari i la
tasca, i així permeten un major èxit.

Intentar fer feines difícils, fomenta la
pràctica i la constància.
Dóna als nens un sentiment de
responsabilitat i una oportunitat per
demostrar de què són capaços.
Els nens obtenen una autosatisfacció,
un sentit d’assoliment i independència
al haver dominat l’ús d’una eina real.
Proporciona als nens autèntiques
experiències d’aprenentatge.

pujar arbres
beneficis
Un autèntic ritual per als nens, i una
experiència que trobem a tot arreu i amb
diferents nivells de risc, segons la
confiança i la competència dels nens.
Un nen quan un educador li va preguntar
com havia arribat amb seguretat a la part
superior de l’arbre, va explicar:
'simplement miro cap a on vaig i faig servir
les mans i els peus per aferrar-me als
trossos de l’arbre que sobresurten”.
Demostra la capacitat dels nens per
evaluar de què són capaços.

Afavoreix la capacitat dels nens de resoldre
problemes i prendre decisions a mesura que
valoren les distàncies, jutgen la força de les
branques, treballen on posar les mans i els
peus i navegar per superficies desiguals.
Proporciona una experiència tàctil i
sensorial.
Afavoreix el desenvolupament de la
motricitat fina i grossa.
Aprenen a evaluar els riscos i comprendre el
que poden fer els seus cossos.
Ofereix una bona base perquè els nens
aprenguin noves habilitats i es posin reptes.

foc
Els nens de totes les edats troben el foc
fascinant i ofereix un bon punt d’entrada per
aprendre. Si bé els riscos amb el foc són reals,
ensenyar als nens a tenir un respecte saludable
pel foc i les normes sobre el seu ús, els
proporciona una habilitat vital i minimitza el
risc de danys o ferides greus.
És interessant parlar de què fa que hi hagin
incendis i per a què es pot utilitzar el foc,
observar què passa quan s’afegeix llenya a les
brases, aprendre com mantenir el foc encès,
saber què és adequat cremar en un foc i què
no i comprendre què passa quan no es
segueixen les normes de seguretat.

beneficis
Ofereix una experiència autèntica i
rellevant per als nens.
No hi ha res semblant, el soroll que fa, la
seva màgia, el seu poder, i que fascina els
nens que volen experimentar-lo.
Ofereix l'oportunitat d'incorporar un
aprenentatge de vida real i permet als
nens demostrar la seva competència i
capacitat.
Els nens que cuinen al foc poden veure els
canvis que tenen lloc i són més oberts a
menjar o, almenys, provar el que han
preparat.

pals i peces soltes
Als nens de totes les edats els atreu jugar amb
peces soltes perquè són no prescriptius, són
oberts. Un pal pot ser una eina per escriure, un
cavall, una pala, un làser, una espasa, una
guitarra, etc.
Els pals i les peces soltes són els millors
impulsors d’aprenentatges significatius, ja que
permeten als nens ser autònoms, creatius,
imaginatius i a experimentar, implicar-se,
coŀlaborar, prendre decisions i resoldre
problemes.

beneficis
Són portàtils per a moure, apilar, ordenar,
construir i manipular-los com vulguin
Ofereixen infinites oportunitats de joc
imaginatiu i creatiu.
Ofereix oportunitat de resolució de
problemes i de pensar independentment
com a nens - cal esbrinar com s’utilitza un
pal o peça solta de la manera que volen.
Fomenta el treball en equip, la
comunicació, les habilitats socials, la
força, el desenvolupament muscular i la
consciència corporal al manipular,
construir i carregar les peces.

peus descalços
Els terapeutes ocupacionals defensen que els
nens passin diàriament temps de joc lliure a
l’aire lliure descalços per a desenvolupar
òptimament els peus.

beneficis
Ofereix estimulació sensorial caminant per
diferents superfícies amb textures desiguals
i variades, com ara fang, còdols, herba,
escorça, roques, sorra.
Potencia la capacitat dels nens per intuir el
que fan els peus sense ni tan sols mirar-los
(propiocepció).
Potencia la força dels arcs dels nens
(prevenint els peus plans).

Permet el desenvolupament normal dels
peus i el seu funcionament
Fa que els peus i els turmells siguin més
forts, els cossos més àgils i menys propensos
a lesions, ja que els nens aprenen a enfocar
més atenció a ells mateixos i al seu entorn.
L’aire fresc als peus impedeix el creixement
de bacteris i malalties per fongs.

"Anar descalç a la natura ajuda a
desenvolupar patrons normals d'ús,
d'equilibri i tolerància al tacte dels
peus, tots els quals proporcionen un
fonament fort per a un moviment
fluid i confiat". (Angela Hanscom)

tots els climes
Molts adults creuen que evitar que els nens
estiguin a l’aire lliure durant el fred i el clima
humit els protegirà de la tos i els refredats. És
un mite demostrat per moltes investigacions.
L’exposició al clima fred no indueix un refredat
ni empitjora els símptomes d’un refredat. Els
refredats són causats per virus que sovint es
transmeten en temps fred perquè tendim a
ajuntar-nos a l’interior.
Estar fora a l’aire fresc, és la millor manera de
minimitzar el refredat i la propagació de
malalties víriques. L’únic que s'ha d’assegurar
és que els nens vagin vestits adequadament
per a les condicions.

beneficis
Evita la propagació malalties per exposició a
l’aire fresc.
Ofereix l'oportunitat d'ampliar l'autèntic
aprenentatge dels nens sobre els canvis
estacionals i els patrons meteorològics.
Permet enfortir els seus sistemes immunes.
Estar fora de la pluja o després de la pluja,
presenta una gran varietat de nous reptes
que els nens poden superar, investigant
noves maneres de fer les coses. Les roques
esdevenen relliscoses, caminar per un
terreny fangós requereix un major nivell de
coordinació muscular i els troncs són més
difícils de manipular quan estan mullats.

LA COMUNICACIÓ

Comunicació amb els infants
Els educadors tenim la
responsabilitat d’acompanyar
els infants en el dia a dia, amb
una actitud de respecte,
d’exploració i de
disponibilitat constant, oferint
als infants l’oportunitat que
s’expressin lliurament en un
clima de confiança i seguretat.
La modalitat comunicativa que
estableix l’educador amb els
infants té una funció
pedagògica molt potent, per
dues raons fonamentals:

A l’entorn infantil és
important crear un
clima de benestar
en el qual els infants
se sentin estimats i
segurs, i puguin anar
elaborant vincles
amb els altres
infants del grup i
amb els adults amb
els quals conviuen.

L’adult representa un model
per a l’infant i un referent
emocional significatiu.
La relació educador-infant
determina el tipus de
comunicació que els nens
podran establir amb els
altres.
Partint d’aquesta situació, els
educadors hem de bastir la
nostra relació amb els infants
des del respecte, de manera
que la comunicació amb ells
sigui de persona a persona,
amb una disposició especial
per connectar des de la raó, la
sensibilitat i l’emoció amb
cadascun dels infants amb els
quals es relaciona. Aquesta
actitud permet als educadors i
educadores observar,
escoltar i comprendre els
pensaments, els sentiments i
les fantasies que
acompanyen les experiències
dels infants.

L’estil de comunicació més
educatiu presenta les
característiques següents:
Parteix de l’escolta a l’infant,
l’interès per allò que diu,
seguint els seus fils
argumentals que ens
permetran entendre com
construeix el seu pensament.
Fomenta la conversa amb
l’infant, intentant descobrir la
seva lògica, de manera que
us pugueu situar en el punt
de vista de l’interlocutor, de
l’infant.
S’ajusta d’allò que s’intenta
dir al punt de vista dels
infants per tal d’assegurar-ne
la comprensió, la qual cosa
no vol dir infantilitzar el
llenguatge, sinó tot el
contrari: implica entendre la
seva lògica, preguntar,
reformular, o demanar
explicacions.
Conté missatges que
impliquen reconeixement
positiu, del tipus “Sé que
pots” o “m’agrada molt el teu
dibuix”, que van
acompanyats d’una
comunicació verbal que
també transmet calidesa.
Conté missatges per posar
límits i inculcar normes, del
tipus “No toquis això, has de
demanar permís abans” que
han d’anar acompanyats de
l’energia suficient per
transmetre ple convenciment
del que esteu dient.

Aspectes per tenir en compte quan ens
comuniquem amb els infants
Els infants des del primer dia de la seva vida parlen, es comuniquen
amb els que els envolten, però ho fan de manera diferent a com ho
fem els adults, els infants parlen sense parlar. Davant d’aquest fet,
és de fonamental importància, com els adults ens comuniquem
amb els infants per tal d’establir una relació de qualitat i de respecte
mutu.
Com ho fem?
El to de veu ha de ser inicialment baix, ja que de mica en mica
l’haurem d’anar pujant. També heu de vetllar per tal que no
resulti exigent, ni imperatiu.
Els infants necessiten que els parleu individualment, per la qual
cosa s’ha d’evitar utilitzar la primer persona del plural.
Cal demanar-los les coses, establint una pauta de respecte envers
l’infant, per exemple, “Em deixes que et posi els mitjons?”.
Què els diem?
Cal explicar-los què estem fent i què farem, de manera que els
donem tota l’explicació referent a la situació concreta en la qual
es troben, i així permetre que puguin anticipar els fets, elaborar el
seu pensament i esperar sense angoixa.
Hem de tenir molta cura amb les paraules que utilitzem. Per
exemple “Carinyo” és una expressió d’afecte molt personal, que
potser no és adient per la relació que es té amb els infants, i que, a
més a més, si utilitzem de manera rutinària i repetitiva deixa de
tenir la connotació afectuosa que podria tenir d’una altra manera.
Quan un infant plora, no li podeu demanar que no plori, ja que
plorar és l’expressió més immediata de les seves emocions de
malestar, de dolor. Quan un infant plora perquè se sent
malament o s’ha fet mal, cal que l’acollim, que si ha caigut sàpiga
que compreneu que s’ha fet mal, de manera que el reconforteu i
es pugui sentir més segur i més confiat.
Quan ho fem?
Cal parlar amb els infants sobretot en aquells moments en què
l’educador o l’educadora tingueu una relació individual amb
cadascun: a l’acollida al matí, durant el canvi de bolquers... Cal
respectar els moments de joc dels infants i no intervenir quan
estan jugant.
Cal que els adults esperem, que sapiguem donar temps als
infants perquè responguin, respectant el temps que cada infant
necessiti.

L'estil assertiu
La utilització de la comunicació assertiva implica l’expressió
directa dels nostres sentiments, pensaments i necessitats,
respectant els drets dels altres. És la manera adequada de
comunicar-nos.
Pel contrari, en la comunicació passiva s’evita dir o demanar el que
es vol o agrada, i en la comunicació agressiva es fa de manera tan
violenta que ens desqualifiquem a nosaltres mateixos. Des de la
comunicació assertiva ningú no es pot ofendre, ja que es respecten
els drets dels altres alhora que s’expressen els sentiments propis de
manera clara.
El missatge que comunica és: “Expresso les meves opinions,
sentiments i pensaments d’una manera amable, franca, oberta,
directa i adequada, i aconsegueixo dir el que vull sense atemptar
contra el altres”. En la comunicació assertiva s’utilitzen expressions
del tipus:
“Jo em sento... quan tu et comportes...” (fets)
“Jo crec, jo penso, jo em sento...”(primera persona)
“Comprenc que tu... però jo...”
“Què en penses?”
“Què et sembla?”
“Tu què n’opines?”
“A mi m’agradaria...”
“M’agrada com...”
“T’ha quedat molt bé el...”
“T’entenc...”
Aquestes expressions van acompanyades d’un to de veu ferm però
no elevat, de contacte ocular amb la persona que parla, d’una
postura corporal recta, i moviments serens. Moviments amb el cap
per indicar que s’està escoltant l’altre. Concentrar-se en l’altre i evitar
distraccions. Deixar parlar. No precipitar-se expressant inicialment
l’acord o desacord propis. Donar temps perquè la persona expressi
els seus sentiments. Mostrar que es comprèn. Verificar amb les
paraules pròpies el que s’acaba d’escoltar per comprovar si s’ha
comprès o no. No avançar conclusions i acceptar l’altra persona tal
com és.
La persona que utilitza l’estil comunicatiu assertiu a curt termini pot
rebre crítiques (sobretot si l’altra utilitza un estil de resposta
agressiva), i fins i tot pot ser titllada d’egoista, però a llarg termini se
sentirà a gust amb si mateixa, ja que haurà aconseguit actuar
d’acord amb els seus principis i valors. Amb la pràctica de l’estil
assertiu també haurà aconseguit una reducció notable de l’ansietat.

LA RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES

QUÈ HEM DE SABER
En general, els conflictes els gestionem amb negativitat i angoixa. Però si aprofitem la diversitat
d’opinions i d’interessos podrem créixer com a persones i també madurar i transformar-nos
socialment. Sobretot, si tenim en compte que vivim en una societat on existeixen múltiples
relacions, subjectes inseparables del concepte conflicte. Hem d’entendre, doncs, el conflicte com
una oportunitat per aprendre dels demés, de la “saviesa” d’uns i l’”experiència” dels altres.
Com a educadors/acompanyants de nens i nenes d’edats primerenques, quan hi ha un conflicte
hem de fer de mediadors. La mediació és “un procés de diàleg que es realitza entre les parts
implicades, amb la presència d’una tercera persona imparcial que no ha d’influir en la resolució
del conflicte, però que facilita l’entesa entre les parts. El poder recau en el diàleg.”
Objectius de la nostre mediació:
Afavorir i estimular la comunicació entre les parts en conflicte.
Promoure que les dues parts comprenguin el conflicte de forma global i no, solament, des de la
seva perspectiva.
Ajudar a que les dues parts analitzin les causes del conflicte, separant els interessos dels
sentiments.
Afavorir la conversió de les diferencies en formes creatives de resolució de conflictes.
Restablir, sempre que sigui possible, les possibles ferides emocionals que puguin existir entre
les parts en conflicte.

La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte de la diversitat,
el desenvolupament d’hàbits socials, el funcionament participatiu de la institució
escolar, el treball en equip, l’empatia vers els altres, la gestió positiva dels
conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, etc. Afavoreixen la cohesió
social i la formació de persones compromeses i solidàries.
(Decret 181/2008 DOGC núm. 5216)

Com ho he de fer?
Per a ajudar-nos a visualitzar com ha de ser un procés positiu de
resolución de conflictes, hem d’interioritzar aquests passos:

Explica’m

Fase en la qual es diu el què ha passat.
Actuació dels mediadors o mediadores: • Crear un ambient positiu i
controlar l’intercanvi de missatges. • Neutralitzar els comportaments
negatius. • Facilitar i intercanviar informació. • Generar pensament sobre
el conflicte. • Escoltar atentament les preocupacions i sentiments de
cada part, utilitzant tècniques com: escolta activa, parafrasejar, reflectir
sentiments, resumir, etc. • No valorar, ni aconsellar, ni definir el que és
veritat o mentida, ni el que és just o injust, ni el que està equivocat o té
raó. • Donar importància tant als aspectes del contingut del conflicte,
com a la relació entre les parts.

Ubiquem-nos

Fase que ens diu on som. S’elabora una definició compartida del
problema.
Actuació dels mediadors o mediadores: • Assegurar la conformitat de les
parts sobre els temes a tractar per a avançar cap a una solució o
transformació positiva del conflicte. • Aconseguir una versió consensuada
dels conflicte. • Tractar primer els temes comuns i més fàcils d’arreglar,
crea confiança i manté l’interès.

Arreglar

En aquesta fase les parts implicades es proposen i busquen solucions per
sortir del conflicte.
Actuació dels mediadors o mediadores: • Facilitar l’espontaneïtat i
creativitat en la recerca d’idees i solucions (pluja d’idees). • Recollir totes
les opcions. • Centrar-se en el futur. • Explorar el que cada part està
disposada a fer. • Ressaltar els comentaris positius d’una part sobre l’altra.
• Demanar que valorin cadascuna de les possibles solucions. • Soŀlicitar la
seva conformitat o no amb les diferents propostes.

Acord

En aquesta fase s’acorda una solució que satisfaci en gran
mesura les dues parts. Es decideix qui fa que, com, quan, i on.
Actuació dels mediadors o mediadores: • Ajudar a les parts a definir
clarament l’acord. • Descriure els acords sense ambigüitats i amb
un llenguatge neutral. • Planificar de quina manera es portarà a terme la
pràctica dels acords. • Felicitar a les parts per la seva coŀlaboració.

ANNEX:

EVALUACIÓN DE
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