
Benvolgudes famílies, 

Com ja sabeu, des de les Escoles Bressol Municipals sovint us convidem a participar
en activitats amb els vostres infants a les aules a través dels projectes: divendres
en família i  guaita.  

Per nosaltres són projectes engrescadors i que pensem que faciliten l’apropament
entre la família i l’escola, per això sempre us animem a participar-hi. 
El projecte «GUAITA» consisteix en passar una estona del matí a l’escola, amb els
infants i educadores de l’escola. 

A partir d’aquesta experiència hem pogut observar que els vostres fills no sempre
actuen de la mateixa manera que quan no hi sou, i  a vegades ens heu demanat més
informació de com estar a l’aula. 

Per això hem elaborat aquest  decàleg,  que tan sols pretén ser el recull d’algunes
recomanacions que us poden ser útils i que us demanem que tingueu en compte quan
participeu en aquestes activitats. 

1) És important que els dies abans de venir a fer l’activitat els expliqueu que
un dia vindreu a l’escola, que estareu amb ells i amb els altres infants de
l’aula.  

2) A l’escola també els ho explicarem, perquè ho sàpiga tant l’infant  de qui vé
el familiar, com la resta de grup. 

3) Quan vosaltres entreu a l’aula, les educadores deixem de ser el referent
per al vostre infant.  És normal, i els ho hem de permetre.  En relació al
vostre infant nosaltres us deixarem fer. Sou el seu primer referent i heu
de seguir sent-ho malgrat estar a l’aula.

4) No us preocupeu si us demanen més atenció  ,  si volen estar a la vostra
falda, si us volen ensenyar els racons de l’aula. Els heu de donar aquesta
atenció en exclusiva.

5)  Entenem aquestes activitats com Un dia diferent, no podem pretendre que
els infants actuïn de la mateixa forma, per tant, no us preocupeu si veieu
actituds diferents.  Hem de viure les seves  actituds  de forma positiva  i
deixar que tot flueixi.



6) En relació a la resta d’infants de l’aula sou també sovint el centre d’atenció,
en la mesura que el vostre infant  us ho permeti,  us demanem que us
impliqueu amb tot el grup, col·laborant en allò que la tutora dinamitzi: una
activitat, o posar jaquetes per sortir al pati, esmorzar... Hi haurà infants
que us demanaran a vosaltres perquè valoraran “la novetat” i d’altres que
preferiran anar sempre amb les educadores. Respectem sempre la decisió
de l’infant. 

7) No porteu càmera de fotos  ,   L’escola  ja  fa  fotografies.  Us  passarem
fotografies d’aquest matí via mail o agenda digital.

8) Sempre que pugueu,  poseu-vos a l’abast dels nens,  asseguts en cadires
baixes o bé al terra.  Haureu de venir vestits amb roba còmoda

9) En el  projecte  del  guaita  us  recomanem un horari de 9,00  a 11,00
aproximadament. Estada a l’aula i una estona de pati. Podeu parlar-ho amb
la vostra tutora.

10) Si voleu fer alguna activitat, parleu-ho amb anterioritat amb la tutora, així
ens serà més fàcil preparar tot allò que sigui convenient.

I per últim recordar-vos el compromís de confidencialitat que comporta entrar a
l’aula.  Esteu en un espai  on hi ha altres infants i cal respectar la intimitat de
cadascun d’ells. 

Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició. 

Moltes gràcies per la vostra participació i per la confiança que dipositeu en tot
l’equip educatiu. 

Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus


