Projecte / experiència:

ESPAIS GLOBALS:
ESPAI NADÓ, ESPAI FAMILIAR
ESPAI ENTRE PARES I MARES

Àmbit:
Petita infància

Organitza:
Servei d’Educació Aj. de Banyoles
Equip Educatiu de la Balca – Centre
Educatiu Municipal de 0-3 anys.

Resum:
Els Espais Globals són espais socioeducatius i de relació per a famílies i els seus
infants que ofereix La Balca- Centre Educatiu Municipal a tota la població del
municipi. Oferim Espai Nadó per a famílies amb infants de 0 a 1 any i Espai Familiar
per a famílies amb infants d’1 a 3 anys.

Descripció:
Espai Nadó: Aquest espai està adreçat a totes aquelles famílies i els seus infants
de 0 a 1 any del municipi i la comarca. La periodicitat de l’Espai és setmanal,
durant els mesos d’octubre a juny, en horari de matins.
Les famílies i els seus nadons van arribant a l’escola a partir de les 10h. El
professional responsable de l’espai les acull, donant temps i respectant el ritme de
cada infant i família.
La professional responsable de l’espai, dinamitza el grup, procurant que els
protagonistes de l’espai esdevinguin les pròpies famílies. Oferint diferents punts de
vista, teories i metodologies diverses sobre els temes d’interès que plantegen les
famílies. Recull els interessos, demandes i observacions que sorgeixen i, en
moments puntuals proposa la col·laboració d’un professional extern (dietista,
infermeria, “porta nadons”, pediatre, etc..) Els temes més tractats en aquest espai
solen ser: l’alletament, la introducció d’aliments nous, el son, el massatge infantil,
els jocs de falda, etc.. S’ofereix també un petit refrigeri que ajuda a establir un
clima favorable i relaxat. En aquest espai, la flexibilitat d’entrada i sortida dins el
grup és un dels principis de funcionament que respecta i dóna, a cada família,
resposta a les seves necessitats i interessos.

Espai Familiar: Aquest espai s’adreçar a totes aquelles famílies i els seus infants
entre 1 i 3 anys del municipi i la comarca. La periodicitat de l’Espai és setmanal, en
horari de tarda.
Les famílies i els seus fills arriben a l’escola a partir de les 4 de la tarda. El
professional responsable els rep i plegats preparen la dinàmica d’aquella sessió.
Les activitats que es realitzen són molt diverses, proposades pel professional
responsable o pel propi grup: tallers amb material de rebuig, de cuina, de titelles
i/o de debats amb temes d’interès com ara el joc, les emocions, les mossegades,
la relació, els límits, etc... on famílies i infants són els protagonistes, compartint
amb les altres famílies la pròpia experiència i aconseguint un enriquiment mutu.
També sorgeixen espontàniament temes generals sobre l’educació dels fills/es. El
professional responsable orienta, assessora envers aquests temes, oferint diferents
punts de vista i estratègies perquè cada família esculli l’orientació educativa que
considerin més adequada. El professional recull interessos, demandes i
observacions que sorgeixen i es proposa puntualment la col·laboració de
professional extern (dietista, psicòloga, infermeria, etc..)
Espai Entre Pares i Mares: és un espai de formació, aprenentatge i intercanvi, on
es programen activitats formatives adreçades a famílies i de les quals se’n fa difusió
a nivell de ciutat. Les xerrades i/o tallers es fan habitualment els vespres i són
oberts a tothom. Aquestes activitats es compaginen amb les del programa
Eduquem en família.
Els temes escollits es consensuen entre l’escola i l’AMIPA conjuntament i es compta
amb la col·laboració de professionals externs.

Objectius:
-

Oferir un espai socialitzador per tal de donar suport a les famílies, prevenint
situacions de dificultat
Aprofundir en temes d’educació que interessen i preocupen davant l’arribada
d’un infant
Compartir il·lusions, dubtes, inquietuds, pors... de les diferents etapes
evolutives dels infants
Donar suport a les competències parentals de les famílies com a principals
agents educadors dels seus fills i filles
Proporcionar informació i recursos per a fomentar un creixement positiu de
l’infant.
Compartir un espai de joc, interrelació i intercanvi d’experiències
Orientar davant situacions que requereixen d’altres tipus d’intervenció i/o
acompanyament
Treballar d’una forma preventiva

Resultats/avaluació:
Valorem que aquests espais ofereixen un suport molt important a les famílies en
uns moments de canvis especialment significatius. El fet de compartir, d’aportar,
d’enriquir-se mútuament, fa créixer la confiança i seguretat en els pares i mares i
ajuda a ampliar la mirada sobre el creixement dels infants.
Les famílies destaquen com a molt positiu el fet de tenir un temps “exclusiu” de
relació pares i fills en un context no habitual de la família; disposar d’un espai i
material de joc adequat; disposar d’un temps de vida social diferent, més enllà del
dia a dia, sobretot durant els primers mesos de vida; el suport rebut tant del propi
grup com les aportacions per part dels professionals educatius i/o aportacions dels
professionals externs.
L’equip educatiu valorem la funció de suport a les competències parentals que
ofereixen aquests Espais, per les quals es vetlla; valorem molt positivament que les
dinàmiques de grup segueixin un fil conductor adequat a les necessitats
presentades i interessos de les famílies; que aconseguim que les famílies
esdevinguin participatives, que es produeixi una comunicació fluïda, enriquidora i
respectuosa entre els participants. Les dinàmiques generades aporten al cap del
temps una maduresa de grup que l’enriqueixen i generen canvis molt positius.
L’avaluació mitjançant les enquestes de satisfacció recull una molt bona valoració
general de les famílies envers aquests espais.

Contacte i enllaços
Persona de contacte: Mercè Busquets
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Adreça electrònica: labalca@ajbanyoles.org
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