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QUI SOM?
Som mestra d'Educació Infantil a una escola d'Infantil i
Primària a una escola de Marratxí a Mallorca.
Enguany som mestra de suport de tres classes de 5 anys, 
m'encarrec de la psicomotricitat. També form part de la
Comissió de Coeducació i Convivència.



ON SOM?
 L'escola es troba enmig d'un barri
residencial i un dels aspectes que
m'agradaria destacar és que cada una
de les classes connecta amb l'espai
exterior.
Té diferents espais molt diversos per
poder jugar, experimentar, a més a
més són inclusius, crec que això fa que
hi hagi pocs conflictes. Tenen molt
d'espai i materials diferents.



CÀPSULA FORMATIVA 1 (4 h)
El Dret a la Coeducació des de la Infància

 
Educació patriarcal i androcèntrica

 
       9/11/2021  de 15.30 a 17.30 h
       

 
El dret a la coeducació des d’infantil

 
     10/11/2021 de 15.30 a 17.30 h

      Gema Otero
 
 

Per què em va servir la primera sessió?
Conceptes de pau, violència i conflicte.

Em va ajudar a entendre

conceptes d'unes xerrades

sobre violència de gènere

en les que vaig participar

al dia següent de la

formació.
Per donar nom aalgunes vivències

personals.

CÀPSULA FORMATIVA 2 (4 h)
Coeducar envers la Prevenció de les 
Violències Masclistes: La violència sexual

 a l’adolescència
 

La violència masclista en l’entorn de la 
parella
                    
      9/11/2021   de  18 a 20 h

 
Violències sexuals: de la hipersexualització
 a la pornosocialització
      10/11/2021 de 18 a 20 h
      Carmen Ruiz

 
 



PREGUNTES RESTAURATIVES
És difícil explicar les coses que passen a psicomotricitat, sorgeixen emocions molt intenses que s'han
d'acompanyar. Per això és important crear un espai segur en el qual no se sentin jutjats i puguin
expressar tot el que passa al seu interior, que moltes vegades, la manera com ho expressen és amb
conductes disruptives.

La meva funció moltes vegades només és d'acompanyar-los, no serveixen les preguntes restauratives
en molt de moments, perquè són pura emoció i el que puc fer és separar-los quan no hi ha una
seguretat pels altres i demanar què puc fer per ajudar-lo o ajudar-la, quedar-me al costat i oferir
activitats que li puguin anar bé per canalitzar l'emoció.

  És molt satisfactori veure com els infants van evolucionant i són capaços de controlar segons quins
comportaments que els creen conflictes i els transformen en accions positives: col·laborant amb el
altres i gaudint cada vegada més de les sessions.



RELAXACIÓ 

Normalment quan acabam les sessions feim diferents activitats per relaxar-nos:

- Tocar-nos diferents parts del cos amb petits cops amb els dits.
- Tombar-se i passar teles per damunt d'elles i d'ells.
- Fer visualitzacions.
- Feim com si ensumàssim diferents flors.



CERCLES DE DIÀLEG
Acabam la sessió amb alguna pregunta perquè

puguin expressar les seves vivències 
Què és el que més t'agradat fer avui?

Digues una paraula per expressar com et sents?

Què és el que t'agradaria fer el pròxim dia?



Comissió de Coeducacio i Convivència
- Creació de la infografia amb propostes diferents
per treballar el dia de la Pau.
- Creació d'un sites per treballar la sensibilització en
el tema de Coeducació i penjar diferents recursos per
treballar la Convivència amb totes les possibilitats
exposades durant el curs (pendent d'acabar i
compartir).
- Preparar dinàmiques de cohesió de grup pel claustre.



Música
Activitat per treballar l'atenció: imitar sons que fas amb el cos,
després cada un fa un moviment que els altres han de repetir.
Treballar la memòria i activitat de distensió: cada un fa un so
amb el cos i es van sumant els sons que fan els altres per
torns.
Ens presentam cantant: ho he intentat en dues classes i no
m'han seguit, he fet de model, però després no volen
continuar per vergonya.



L'arpillera: de l'inconsciència a la consciència 
El procés em va costar molt.
No vaig començar fins el darrer moment (vaig tenir temps perquè
estava a casa confinada), estava totalment bloquejada per la
meva autoexigència del que havia de fer, de la percepció del que
està bé o malament, la qual cosa em bloquejava tota la creativitat,
fins a tal punt que se'm va ocórrer com a solució deixar de fer el
curs.
En el meu dia a dia això es tradueix en vigilar els comentaris que
faig als alumnes o a les alumnes sobre les seves creacions per no
ser intervencionista i no jutjar el que estan fent.
Finalment vaig ser capaç de llençar-me i començar fins el punt de
desconnectar del món extern i dels meus pensaments fins trobar
la pau i tranquil·litat. Per mi va ser màgic.
Amb aquesta metodologia se m'ha fet molt evident d'on ve el
bloqueig quan vull crear alguna cosa i com superar-ho.

L'arbre representa l'ansietat que tenc encara
el vespre en forma de malsons i les coses del
voltant és el que m'ajuda a estar millor: el
coneixement, persones, natura  i música.



Per què m'ha servit fer aquest curs?

Per mi ha estat sanador ja que per una situació
viscuda l'any passat em faltava molta confiança
amb mi mateixa i en els altres.

Per inspirar-me, per crèixer com a mestra, per
acompanyar des de la tranquil·litat les emocions  i per
tantes coses que és impossible escriure-les totes.



Moltes gràcies per tant 
S I  E L  COR  E STÀ
TRANQU I L ,  E L
CERVELL  E STÀ

L LEST  PER
APRENDRE .

Lucas Raspall


