LA NOSTRA TASCA ES BASA EN
1. Donar valor a les activitats quotidianes:
L’ infant s’implica a les activitats quotidianes a partir de les seves capacitats i del seu desenvolupament. Així a través del joc i
el moviment pot participar en totes i cada una d’elles en la mida de les seves possibilitats i assolir-les de manera viscuda.
Algunes de les activitats quotidianes que treballem al centre són: menjar sols, rentar-se mans i cara, anar al bany, arraconar
materials,...
2. Psicomotricitat:
La psicomotricitat entesa com a una proposta pensada, a on s’ofereix un espai dissenyat per l’adult, per tal que l’ infant senti
el plaer del moviment a través del seu cos. Aquesta proposta li permet a l’ infant jugar i experimentar amb el seu cos
sensacions de plaer i de desplaer possibilitats i limitacions del mateix, emocions i vivències que en altres espais no sortirien.
Per tant, a través de la psicomotricitat l’ infant passa de l’acció al pensament, del paer de fer al plaer de pensar.
L’adult a través de l’observació pot percebre d’una manera global a l’ infant i acompanyar-lo en el seu procés evolutiu.
3. Joc de descoberta:
El joc és l’eina d’aprenentatge a partir de la qual l ’infant desenvolupa actituds, estratègies d’interacció en si mateix i amb
l’entorn. Pot descobrir qualitats i propietats dels diferents materials a partir de l’exploració d’aquests. Pot fer diferents
combinacions amb ells: encaixar, ficar, treure, omplir, buidar, transvasar. Iniciar-se en l’adquisició de conceptes logicmatemàtic: més gros que, més petit que, molt, poc, ple buit, .... .
4. Creativitat:
L’ infant des de la seva acció no dirigida per l’adult és capaç de crear amb el material que li posem a l’abast.
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