
ESCOLES DE FAMÍLIES
Valonsadero, curs 2022 – 2023

A Valonsadero ens agrada trobar ESPAIS PER COMPARTIR AMB LES FAMÍLIES
experiències, recursos, dubtes, neguits... sobre temes recurrents del primer cicle

d’educació infantil. Creiem que és una molt bona manera d’enriquir-nos i aprendre

molt els uns dels altres. Per això, mensualment procurem fer una trobada amb les

famílies enfocada a una temàtica concreta, la qual sorgeix a partir de les necessitats de

les famílies i també de les propostes que elles mateixes s’ofereixin a fer.

Aquests espais mensuals, més per adults, s’alternen amb espais per a compartir grans i

petits. És a dir, a més de les xerrades, taules rodones... també ens agrada oferir tallers,

espais de joc, sessions obertes per a què vinguin els infants acompanyats de les seves

famílies i puguin compartir experiències que fem al llarg del curs a Valonsadero.

Us expliquem el que hem fet fins al moment!

El mes de SETEMBRE el vam reservar per al procés de familiarització, per a fer-ho de

manera relaxada i respectuosa amb els ritmes individuals, tant dels infants com de les

seves famílies. Per això, durant aquest primer mes del curs, vam centrar-nos en aquest

procés i també en la reunió de grup de principi de curs.

Cada curs, hi ha una xerrada que sempre es repeteix ja que tant les famílies com

nosaltres veiem la importància que té tenir-ho sempre al dia. L’escola de famílies del

mes d’OCTUBRE va ser de primers auxilis. Dues infermeres del CAP més proper al

centre, van venir per dur-la a terme.

El mes de NOVEMBRE la protagonista va ser la música. És per aquest motiu que vam

organitzar una sessió oberta musical de cada grup. Els infants van estar molt contents

de compartir aquest espai amb les seves famílies, tot fent audicions, cantant, tocant

instruments, fent jocs de falda… i tot ben adaptat a cada grup!

El descans és un tema que està a l’ordre del dia de les criatures i preocupa força a les

famílies. És per això que al DESEMBRE va venir la Sandra, assessora de la son infantil

(www.besosyadormir.com) per escoltar les situacions de cada família i donar-nos

algunes pautes i orientacions per acompanyar els infants en aquests moments del dia.

A més, SSMM els Reis Mags van venir a Valonsadero per rebre tots els infants i les

seves famílies.

Ja us explicarem les properes escoles de famílies que sorgeixen. Fins la propera!

L’equip de Valonsadero.

http://www.besosyadormir.com



