FITXA DESCRIPTIVA DEL TALLER
TÍTOL
EL TEMPS D’ACOLLIDA DE L’INFANT A L’ESCOLA: SENTIT I SENSIBILITAT

TALLERISTES
Elisabet González Garcia
Vinculada al món de l'educació i l'acompanyament respectuós de la infància com a Mestra i Tècnic
en Educació infantil. Amb dos anys d'experiència com a referent d'una llar d'infants i més de deu
com a TEI, actualment i des de fa 5 anys, acompanyo a infants de P3 i les seves famílies que any
rere any van arribant a l'escola Congrés-Indians. Agraïda per formar part del seu projecte i fidel
admiradora de les persones que l'han anat construint i amb les que he anat compartint
enriquidores vivències dia a dia. Interessada i motivada en els processos de creixement i treball
personal, fent camí en el meu propi.
Sandra Rodríguez Hernández
Sóc mare de dues nenes, i treballo com a mestra d’educació infantil des de fa més de deu anys.
Actualment, acompanyo infants de 3 anys i les seves famílies a l’escola Congrés Indians, on formo
part de l’equip pedagògic des de fa tres cursos. Si miro enrere, al llarg d’aquests anys són moltes
les persones, els projectes i els infants que m’han ajudat a descobrir una nova manera d’entendre
la infància, l’educació i la vida mateixa. Dia a dia, continuo aprenent, descobrint i descobrint-me
gràcies, en gran part, a totes les vivències que em regala la maternitat i el contacte amb els més
petits.

CONTINGUT DEL TALLER
En aquest taller compartirem diferents reflexions i punts de vista sobre tot l'entramat que es teixeix
durant l’acompanyament dels primers moments dels infants a l’escola.
Definim aquesta “adaptació” com un Temps d’Acollida, un temps que dóna un sentit a un procés
basat en el respecte pels processos vitals, els ritmes i el moment evolutiu i maduratiu de l’infant, i
on infants, famílies i mestres compartim l’inici d’un nou vincle basat en la confiança i la seguretat.
Un moment intens i complex, que requereix una mirada plena de sensibilitat, complicitat i
entusiasme per part de tota la comunitat educativa.
Partirem de la vivència de sentir-nos acollits, en un ambient preparat i cuidat per a tots nosaltres.
Posarem en comú aspectes fonamentals que es posen de manifest durant aquest període, què
ens plantegem com a professionals i quin és el nostre paper, així com possibles estratègies que
poden ajudar a transitar per aquest nou camí amb confiança, respectant sempre el ritme i procés
individual de cada infant i la seva família. Acompanyarem aquest moment amb imatges i un petit
vídeo, que ens ajudaran a endinsar-nos en aquestes primeres vivències de l’infant a l’escola.

