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            JOB SHADOWING AMBERES     

DEL 28 DE GENER AL 1 DE FEBRER DE 2019 

 

 

 QUI?  

 

– Maria Magdalena Ferrer Rigo del ceip Llevant d'Inca 

– Àngela Perelló Pascual del ceip Sa Graduada de Sa Pobla 

– Mireia Garcia Juan del ceip El Terreno de Palma 

– Maria Isabel Seguí Estrany del ceip El Terreno de Palma 

 

 

 PER QUÈ?  
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 Les quatre mestres tenim en comú un centre de treball amb característiques molt similars: 

escoles petites amb un elevat percentatge d'immigrants, inestabilitat de l'alumnat, convivència de 

nombroses cultures i religions,  perfil socioeconòmic molt baix de les famílies amb problemàtiques 

associades de desatenció i, en ocasions, conflictes amb la justícia per part dels progenitors 

relacionats amb drogues i/o alcoholisme, maltractament o abusos entre altres conductes  

potencialment violentes. 

 Amb aquests antecedents, i també com punt comú als tres centres, fem ús de tots els 

recursos possibles perquè els infants visquin l'escolarització amb alegria, se sentin estimats i 

valorats i estimin l'escola perquè els proporciona, a més d'eines d'aprenentatge, un espai segur 

amb normes, hàbits, horaris i rutines que els ofereix seguretat. 

 Per tot l'explicat anteriorment ens agrada investigar i experimentar noves tècniques i 

maneres i models diferents per optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 I l'estada a Amberes ens ha ofert altres mirades i punts de vista.   

  

 

 

CONCLUSIONS MÉS RELLEVANTS   

 

 Seguint un horari diferent per poder estar amb tots els cursos, les mestres ens dividírem a fi 

d'anar per torns a cada sessió a cada una de les aules de manera rotatòria a Educació Primària i 

passàrem un matí a Educació Infantil, ubicat en un edific separat de la resta. 

 La primera impressió va ser molt positiva quant a les instal·lacions però un poc agredolça a 

la resta perquè les classes es feien íntegrament en flamenc durant les 6 sessions que dura la 

jornada escolar. 

 

ESCOLA D'INFANTIL 



 Job shadowing Amberes: Educación emocional a l'etapa d'infantil i primària 
Del 28 de gener al 1 de febrer de 2019 

 

Pati d'infantil 
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ESCOLA DE PRIMÀRIA 

El Pati... 

 

L'exterior està dividit en zones: joc lliure, porteries, canastes, ping-pong, 4 en línia, construccions de 

blocs o de fustes,... 
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Aquesta zona rodejava l'edifici però no era zona de pati. S'utilitzava per l'hort i es podia anar a fer 

classe a l'aire lliure, també es podien deixar aparcades les bicis sense que ningú les toqués fins la 

sortida. 
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 Dins les aules... 
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 L'escola compta amb 35 professors i 350 alumnes de entre 2,5 i 12 anys repartits en 2 

edificis. Al de Primària hi ha 10 classes i 6 al d'Infantil.  Els tutors estan tot el temps amb els seus 

alumnes llevat de dues hores setmanals que es fa Educació Física amb un especialista i una altra 

sessió per Religió. (  s'imparteixen cinc religions diferents). 
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  Ens ha sorprès a totes el fet d' anar a observar bones pràctiques per  “well-being” quan el 

que menys hem vist són problemes de conducta o mal comportament dels infants dins l'escola. 

Donam per suposat que la feina prèvia per aconseguir un clima tranquil i un alt percentatge de 

treball autònom ja fa estona que està feta. 

 De les coses que ens han cridat més l'atenció algunes es poden “importar “ fàcilment a les 

nostres aules, algunes requeririen un esforç però es poden aplicar amb petites modificacions i 

d'altres no són extrapolables per manca de recursos econòmics i/o altres qüestions de caire 

metodològic o organitzatiu: 

 

 Lectura obligatòria 

 

 La primera sessió es destina a fer lectura individual, lliure i silenciosa.  Els alumnes trien què 

volen llegir amb el criteri de què quan es troben més de 5 paraules que no entenen a una mateixa 

pàgina, han de canviar a un nivell menys elevat. Els llibres es classifiquen en temàtiques diferents 

d'acord amb els interessos dels infants. 
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 Guardapits fosforescent 
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 Tots els nins arriben i surten a l'escola amb un guardapits groc fosforescent on darrera està 

indicat el nom de l'escola. Per motivar els infants cada dia que el porten posen un adhesiu a un 

àlbum i quan el tenen ple reben una recompensa com, per exemple, entrades al zoo. 

 Sempre que sigui possible els nins es desplacen a l'escola a peu i si no ho fan, per aquest 

ordre, en bicicleta, transport públic i, com darrer recurs, en vehicle particular. Cal dir que la 

bicicleta és un mitjà de transport molt habituals i que el transit de cotxes és considerablement 

inferior al d'aquí. 

 També a l'entrada del centre hi ha una silueta amb el guardapits per alertar als conductors 

que entren en zona escolar i han d'extremar les precaucions. 

 

 Ens movem cada dia 

 

 El pati es necessari i tothom ha de sortir  tan si plou, fa fred com si neva ( habitualment). A 

més tenen dos programes més per afavorir el moviment: 

One mile a day. El professor interromp en qualsevol moment la rutina i envia als 

nins a córrer al pati al manco una milla diària. D'aquesta manera es desofeguen i 

després poden continuar més relaxats. 
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Ens movem per una causa.  Ja sigui contra 

l'abús infantil, la violència de gènere o el 

mobbing. Aquí també s'interromp la 

concentració dels nins, es posa una cançó i 

tots comencen a ballar durant uns minuts, 

generalment seguint models de les pissarres 

digitals. 

 

 Per altre part els infants també 

tenen llibertat de moviment a l'hora d'anar 

al bany o beure aigua. “L'aigua aclareix les 

idees i han de beure quan vulguin sense 

restriccions” diu el director. De fet hi ha 

tassons i dispensadors d'aigua a totes les 

classes però el seu manteniment anual – 

uns 6000 euros – suposaria el pressupost 

total de tot un curs a alguns centres. 

 

 Dau de fusta 
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 Cada nin té un dau de fusta per expressar el seu nivell d'autonomia a l'hora de realitzar les 

activitats. El criteri que es segueix és el següent: 

– Cercle verd. Ho sé fer 

– Cercle vermell. No ho sé fer i, per tant, necessito ajuda 

– Cercle taronja. Potser ho faig però no n'estic molt segur 

– Signe d'interrogació. Vull fer una pregunta. 

 

 Granota per expressar sentiments 

 

 En un cercle dividit en vuit parts apareixen vuit granotes amb vuit estats d'ànim diferents on 

els al. lots expressen com es senten davant un possible conflicte i intenten resoldre-ho. ( digues ho 

sent, ignora, parla del tema, digués basta o anem a jugar junts que ja està tot solucionat) 
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 Deures 

  

 Mai es donen deures per fer d'un dia per l'altre sinó que el dilluns es facilita la tasca de tota 

la setmana perquè l'infant la distribueixi entre els horabaixes i l'entregui el divendres per poder 

gaudir d'un cap de setmana lliure de feina escolar. 

 

 Material 

 

 El material escolar, les motxilles i, en ocasions, també el calçat (poden anar descalços si així 

es senten més còmodes) es guarden a les estanteries del passadissos. D'aquesta manera les taules 

resten “netes” tan de material com de possibles temptacions. Quan se requereix, 

els encarregats repartiran el que sigui necessari. 
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 Tenim cura d'un ser viu 

 

 Sigui un peix, un animalet o una planta, a cada aula hi ha un ésser viu in rns nins, per torns, 

en són responsables. 
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 Contracte amb les famílies 

 

 Quan una família vol matricular el nin al centre es reuneix amb el director i signen un 

contracte on s' expliquen detalladament els compromisos que s'adquireixen per ambdues parts en 

benefici del menor.  Es tracta de donar un caire més formal a la normativa del centre i als drets i 

deures del membres de la comunitat educativa a tres bandes: pares/professors, 

professors/alumnes i pares/alumnes. 

 

 Ara la darrera paraula a l'hora d'implementar aquestes o algunes d'aquestes mesures la té 

cada claustre. Els participants en hem compromès a fer difusió i explicar  tot el que hem vist tan a 

les pàgines web dels respectius centres educatius com a la totalitat del professorat de les quatre 

escoles.   


