ELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL VISITEN LA BIBLIOTECA DE TERRASSA I L’AULA HOSPITALÀRIA
divendres, 20 de febrer de 2009 11:20

Dimarts dia 17, els alumnes que estan cursant el CFGS d’Educació Infantil varen poder
conèixer de primera mà l’escola Hospitalària de l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell. Les
dues mestres responsables del projecte ens varen explicar l’organització i el funcionament de
l’escola per als infants que estan ingressats a l’Hospital i que, per tant, no poden assistir a
l’escola. Aquest servei es dóna a les habitacions en el cas que l’infant no es pugui desplaçar a
l’aula. Cal destacar que algunes hores en les quals l’aula no funciona hi ha un servei de
voluntariat que permet a infants i familiars fer un ús de l’escola hospitalària com a ludoteca i
préstec de jocs i llibres. Les dues mestres van remarcar que és una feina que cada dia és
diferent i que el personal ha de tenir molta capacitat d’adaptació per a poder donar resposta a
les necessitats que presenti cada alumne i a les pors i angoixes que puguin sorgir, sense deixar
de banda el treball educatiu, familiar i emocional. En la mateixa sortida, vam visitar la Biblioteca
del Districte 6 de Terrassa. Vàrem poder conèixer el projecte que estan duent a terme:
“Nascuts per a llegir”, que es fa conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària i és adreçat a
nens de 0 a 3 anys i als seus pares, als quals es dóna pautes i consells per tal d’iniciar els
infants en el món de la lectura des del seu naixement. Ens van explicar els tallers que
organitzen per a aquest projecte: taller de contes amb les mans, taller de ballmanetes,
contacontes o contes per a menjar. A la Biblioteca, vàrem poder observar la part dedicada a
aquest projecte i l’espai que pares i fills comparteixen en contacte amb els llibres, per tal que
els nens s’hi iniciïn des que neixen. Els pares també reben l’assessorament del pediatre o de
les responsables de la biblioteca, sobre quins contes es poden utilitzar a cada edat i quins
llibres són recomanables per a ells mateixos, per tal de conèixer tècniques i recursos adequats
a cada edat. Un cop allà, ens van explicar com estava organitzada la Biblioteca amb les
diferents seccions que tenen, entre les quals cal destacar la Bebeteca, que és la part de la
Biblioteca dedicada als més petits de 0 a 6 anys. Va ser una sortida molt enriquidora, ja que ha
complementat especialment els coneixements que els alumnes tenien d’aquest tema.
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