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Som moltes les escoles que elaboram
un calendari per als pares; qualque
escola ho fa amb la participació de
tots els grups del centre, altres només
amb la col·laboració d’un cicle, d’un
nivell.... N’hi ha que el duen a imprimir per tal de fer les còpies iguals per
a tothom i d’altres que el feim fer a
cada un dels nostres alumnes. Sigui
com sigui, és una idea que es va estenent d’escola a escola quan un ho
prova i comenta amb altres companys
tot el profit que en treim.
A l’escola de Nostra Senyora de Robines, a Binissalem, fa un parell de
cursos que feim un calendari amb
els nostres alumnes de 1r i 2n de primària. Enguany aquesta feina s’ha
anat consolidant i hem pogut concretar una mica més els objectius que
preteníem aconseguir i que no són
només de caire curricular. És una activitat que ens facilita la comunicació
del nostre estil de feina als pares dels
nostres alumnes, dóna protagonisme
al llarg de tot l’any a una feina feta al
centre per cada un dels nins i nines
del cicle i, com és de suposar, ens facilita la programació de l’àrea de plàstica al llarg de tot el primer trimestre.
D’altra banda, a partir de l’elaboració
del calendari treballam, d’una manera molt significativa, els conceptes de
mes, setmana, estació i any. També,
en funció dels interessos dels mestres i/o alumnes, permet incloure-hi
referències a festivitats de la nostra
cultura com són la celebració del dia
del llibre, algunes festes religioses, els
aniversaris dels mateixos alumnes, els
equinoccis de les estacions, etc.

apreses durant un seminari d’educació plàstica que es va dur a terme al
centre. També, encara que limitats per les característiques físiques del que
és un calendari, procuram emprar materials i suports diferents; qualcuns són
materials de deixalla que reutilitzam per tal de respectar la línia ecològica de
l’escola. També hi hem inclòs algunes feinetes lligades a l’àrea de geometria,
seguint les propostes de Lluís Segarra durant un seminari de matemàtiques
que férem al centre. Finalment, i donat que tenim un llibre de plàstica per a
tot el cicle, hem seguit algunes de les propostes que ens oferia.
En fi, és una feina que es va consolidant amb els anys, que permet treballar
objectius molt diferents que es van complementant i, especialment, que
agrada molt a tots: nins i nines, mestres i pares.
Us anim a afegir-vos a tots els que ja ho feim any rere any. Comprovareu
com hi passareu molt de gust i podreu adaptar-ho sense cap problema als
vostres propis interessos i iniciatives.
Per tal que us faceu una idea de com pot quedar la programació d’un
d’aquests calendaris vos ensenyam la programació del que hem fet enguany
a 2n. Esper que vos agradi.

Enguany hem procurat especialment
tenir molt en compte la diversitat de
les tècniques plàstiques, algunes
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