ELS BEBÉS
Enguany, només arribar a l´escola vaig pensar afrontar un nou repte:
agafar la tutoría dels xiquets i xiquetes de tres anys, ja que mai
havia tingut nens d´aquesta edat a classe.
Poquet a poquet anàrem coneixent-se els uns als altres, així com
també els ritmes i rutines de la classe. I d´aquesta manera passàrem
tots el període d´adaptació i dic tots perqué pense que em va costar
a mi quasi més que a ells.
Bé, dons quan la classe marxava mes o menys, em vaig plantejar la
idea de començar un projecte de treball a l´aula.
Havia de ser un projecte amb el que puguera treballar amb els
xiquets i xiquetes l´autonomia, tan necessària en aquest període,
però partint sempre dels seus interessos i de manera molt pràctica
per a ells, es a dir, ajudant-los a que sol.lucionaren per si mateixos
els “grans” problemes als que s´enfrontaven ara que ja no estaven
dins del “niu” de sa casa, com per exemple: demanar ajuda a la
mestra quan la necessitaven, anar al servei si tenien pipi o caca,
aprendre a pujar-se i baixar-se la roba, penjar la jaqueta , i totes
aquestes petites coses que per a ells són tot un món.
Amb aquestes necessitats i partint com dic, dels interessos dels nens
en aquell moment, des de l´asemblea va surgir la gran idea: “
Podiem estudiar a classe els bebés, que us pareix?”
I es que, des de feia unes setmanes, en la classe no es parlava
d´altra cosa.
Ferran tots els dies venia contant coses de la panxa de sa mare que
cada vegada estava mes gran: que si Paula (que era el nom de la
germana que esperava) li havia pegat una patada molt forta, que si

sa mare ja no podia agafar-lo en braços , i moltes coses més que
els altres xiquets i xiquetes escoltaven sempre amb molta atenció.
A més Rubén també estava esperant un germanet, tot i que ell no el
comentara molt, ja que sa mare encara no tenia la panxa gran.
També es donava el cas de que al poble havien nascut dos bessons
als que tots els dies la seua iaia passejava per davant de la porta de
l´escola, a la que tots ens asomaven per vore-los passar.
Dins de este ambient vam començar la primera sessió del projecte a
l´assemblea, parlant amb els xiquets sobre el tema i preguntant-los
sobre què sabien ells dels bebés.

QUÈ SABEM I QUÈ VOLEM SABER DELS BEBES?
- CLARA : Per què són xicotets ?
- ALTRES : Perque es xuplen el dit.
- ESTEBAN: Qui els dona el bibe i els canvia?
- ANDRÉS: Les mares i els pares.
- MESTRA: Com podem fer per a saber més coses de bebés?
- ESTEBAN: Preguntem a l´hospital per saber més.
- FERRAN: Els caps estan mollets.
- CLAUDIA G.: Xuplen.
- CLAUDIA M. : Es cauen i se fan mal.
- ALTRES: Estan a la panxa.
- MESTRA: I si estan a la panxa, com han entrat ahí?
- CLARA: Entren pel melic.
- MESTRA: Crec que no.
- ESTEBAN: Pregunta-li al metge.
- TOTS: (Cridant) Entren pel melic!!

- MESTRA: Pense que no perquè el melic el tenim tancat
- MESTRA: Mireu-se el melic si voleu i voreu…
- TOTS: Es miren la panxa i es toquen el melic.
- DANI: Està obert!( rient-se)
- TOTS: Està tancat!
- TOTS: Es queden pensant una i estoneta al vore que està tancat..
- CLAUDIA M.: Entren pel nas!
- HELENA: No, per la boca!
- MESTRA: Crec que no. Amb el nas agafem aire per respirar, i la
boca la utilitzem per menjar i beure.
- MESTRA: Dons, que podem fer per saber com entren els bebés a la
panxa?
- ESTEBAN: Preguntem al metge.
- MESTRA: Que us pareix? Li preguntem?
- TOTS: Siiiiiiiiiiiiiiiiii!!
- LAURA: I a quin metge? Coneixeu a algúI ?
- CLARA: Sí, al metge Ricardo!
........................................................................
Així durant tot el mes de Novembre i fins i tot la meitat de Desembre
vam estar estudiant a classe els bebés.
L´ambient en l´aula era l'ideal per investigar ja que tots els xiquets
estaven molt emocionats amb la idea de estudiar els bebés, mirantlos des de la perpectiva d´essers xicotius que res tenen a vore amb
ells, que ja son xiquets fadrins que han passat de la “guarde” a
l´escola dels majors.
D´aquesta manera començaren tots la búsqueda de informació sobre
el tema:
Esteban, Clàudia Mercé i Clàudia Gaspar portaren fotos de quan eren

bebés, Kevin, que havia d´anar al metge li va preguntar si tenia
“coses de bebés”, Andrés,Clara i Ferran van dur de sa casa revistes
que les seues mares tenien, i fins i tot Helena va portar una ecografia
de quan era xicoteta com una llentilla.

Jo també vaig fer una visita a la biblioteca municipal per tal de vore
quins llibres ens podien ajudar a contar als xiquets i
xiquetes com entraven i eixien els bebés de la panxa de la mare.
Els pares i mares de la classe també van ajudar molt explicant-li-lo
als xiquets, ja que al segon dia de projecte molts venien contant la
versió que els havien donat en casa.
Enganxant en aixó que els havien contat molts pares, mares i iaiaos, i
utilitzant també un conte dels de la biblioteca, puguerem explicar a
l´aula el procés de concepció d´un bebé, ja que era una de les
principals incògnites que volien saber els xiquets i xiquetes de la
classe.

Per tal d´ajudar a comprendre un poquet millor aquesta història,
entre tos, i al racó del projecte, vam el.laborar un mapa conceptual
que

anava

creixent

segons

els

xiquets

ampliaven

els

seus

coneixements.
En ell apuntaven el nom dels conceptes més significatius que anaven
aprenent, molt relacionats amb imatges de revistes i fotos que ells
mateixos havien portat.
A més, aquest mapa, ajudava molt als xiquets i xiquetes a seqüenciar
el seu pensament i a comprendre millor tot el que anavem estudiant.

Tots vam aprendre moltes coses, fins i tot de la forma que cadascú
habia nascut (part natural o cesària),per a la qual cosa els xiquetes i
xiquetes enganxaven la seua foto al panell en el lloc corresponent a
“vagina” o “panxa”, dins del punt de “ Com eixen els xiquets de la
panxa de la mare?”
A més del mapa, vam fer diverses activitats que ajudaven molt a que
els aprenentatges que feien els xiquets foren el més significatius
possibles, com:

-

La festa dels bebés, en la que tots podien dur a classe coses
de quan eren bebés (biberons,xumets,panyals...) per tal de
jugar una vesprada.

-

Exposició de fotos de quan eren bebés.

-

I el.laboració d´un mural amb objectes de bebés retallats de
revistes que teniem a classe.

Però sense dubte, l´activitat més impactant per als xiquets i xiquetes
va se l´entrevista en classe de les dos mares embarassades que
teníem en aquell moment, i amb les que els nens podien comparar
l´evolució del fetus dins de la panxa.
Podien vore com la mare de Rubén no tenia la panxa tan gran com la
de Ferran, ja que Paula, com ells deien, estava preparant-se ja per
tal d´ eixir.

També vam vore el vídeo d´una ecografia que va dur Rubén a la
classe, a on tots miravem com es xuplava el dit.
Abans d´això havíem vist altres ecografies en paper fotogràfic, però
aquesta, al tindre moviment i música va generar una especial atenció
per part dels xiquets i xiquetes.

La parla dels xiquets i xiquetes va ser un altre contingut que també
vam treballar a fons.
Per tal de potenciar la bona expresió oral del xiquets i xiquetes, en
altra sessió li vam contar als nostres amics de 4 i 5 anys totes les
coses que havíem aprés sobre els bebés.
A més d´això moltes eren les vesprades en què els mateixos xiquets i
xiquetes, per equips, “recontaven” els contes que teníem al racó
d´informació del projecte, i que díes avans havíem utilitzat per
aconseguir informació sobre el tema.
Puc dir que aquest projecte ens ha vingut a tots com “ anell al dit” ,
ja que a través dels interessos dels nenes, he pogut treballar a l´aula
altres

continguts

molt

importants

en

aquesta

edat,

com

són

l´autonomia i les emocions.
Els xiquets han pogut diferenciar les conductes que son típiques dels
bebés

( dur xumet, beure en "bibe, anar en carro, fer-se pipi

damunt, etc...) de les que són pròpies dels xiquets fadrins de la
classe de 3 anys.
Els mateixos xiquets i xiquetes eren els que, pensant i dient les coses
que ells feien, decidien si eren bebés o xiquets grans, tot i que Clara i
Kevin digueren que ells eren fadrins encara que anaren en carro.
Aquesta ha sigut una experiència molt enriquidora en la que hem
disfrutat i aprés tots molt, i en la que puc dir que els xiquets i
xiquetes de la classe han sigut en moltes ocasions els verdaders
mestres.
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