
Preguntes freqüents del Projecte Implica't

1.Què són les implicacions?

Les implicacions neixen de la motivació dels infants. Consisteix en compartir

amb els altres un aprenentatge o habilitat. També pot tractar-se d’una implicació

basada en l’ajuda.

2.Quins objectius persegueixen?
  

Aprendre un coneixement o habilitat nova 

Aprendre autogestionar el seu propi temps lliure. Els nens i nenes

planifiquen quina activitat volen dur a terme i s'organitzen per abordar-la.

Potenciar la creativitat i la iniciativa personal

Afavorir la cooperació vs la competició. Des de les implicacions creiem que es

promou el treball en equip i l'ajuda entre iguals.

Fomentar el respecte i l'escolta. A través de les implicacions pensem que els

infants treballen el respecte i la convivència. Escolten altres pensaments, idees i

coneixements d'altres companys de l'escola.

Compartir. Les implicacions tenen un caràcter sociabilitzador. Els infants

comparteixen estones plegats amb companys d'altres cursos.

3. Sempre són les mateixes?

Les implicacions són variades i són de caràcter obert i flexible. Al llarg del curs

es van ampliant o modificant segons les necessitats dels nens.



4. Els nens i nenes estan sols mentre fan les implicacions?

No. Els nens i nenes que participen en les implicacions sempre estan

acompanyats per un adult. L'adult actua com acompanyant i orientador però els

nens són els que planifiquen, organitzen i dirigeixen la pròpia implicació.

5. Com s'organitzen les implicacions?

Els nens i nens que decideixen dur a terme una implicació ho comuniquen

prèviament al seu monitor/a detallant aspectes com:

- El tema de la implicació que faran

- A quin grup d'edat va adreçat

- Quina durada té

- Quin material necessiten i quin espai.

6.Tots els nens i nenes han de fer una implicació?

No. Les implicacions són de caràcter lliure. Neixen de la motivació i interès dels

nens. Són els nens i nenes que decideixen si volen fer-ne o participar-hi.

7. On i quan ho fan?

L'espai ve determinat per la temàtica de la implicació que s'ha de realitzar. Els

espais es consensuen perquè siguin els més adequats per a realitzar l’activitat.

Les diferents implicacions s’organitzen en diferents dies i horaris dins de

l’estona del migdia.



8. Es barreja alumnat de diferents cursos per a fer les implicacions?

Sí. Actualment es començarà a fer implicacions entre els diferents grups de

primària. Sempre es potenciarà l’aire lliure. Aquí l’alumnat pot anar sense

mascareta. Ara bé, si convé fer algun implica’t en un lloc tancat l’alumnat

haurà de dur la mascareta (segons indica el protocol Covid).

Més endavant, si el protocol Covid ens ho permet, les implicacions també

s’ampliaran i també es destinaran als cursos d’infantil.

9. Com puc assabentar-me de les implicacions que s’estan fent actualment? 

Amb regularitat compartim notícies del temps de migdia al butlletí de l’escola

per tal de donar a conèixer les diferents activitats que es duen a terme a l’estona

del migdia.

Equip de monitores i monitors de l’escola Reina Violant.


