Grups Interactius 1r A
El dia d’abans una xicoteta explicació...-Demà farem grups interactius. Mirades encuriosides, ulls ven oberts i algú diu... - Això què és? Com explicar-ho a xiquets i xiquetes de 6
anys. Ho intente comparant-t’ho amb una activitat que ells ja coneixen. –Els grups interactius són pareguts als tallers. Vindran 6 voluntaris: 4 mares, 1 pare i 1 iaia. Cadascun
es farà càrrec d’un equip treballant una activitat diferent. Farem tres activitats de matemàtiques i tres de llengua. Però ho farem tot dins de la classe. Després de l’explicació
una xicoteta reflexió: - s’heu de portar molt bé no heu de cridar, ja que en cada grup estarem treballant coses diferents i no podem molestar-nos. Podem parlar baixet, però no
podrem cridar. Totes i tots diuen que sí, que adquireixen el compromís de parlar baixet.
També explique que quan s’acabe el temps, 15 minuts, tocaré un timbre per canviar de
lloc i passar al grup següent, per fer-ho seguirem la direcció de les agulles del rellotge.
A la fi arriba el dimarts 15 de gener, són les 8.00 del matí, ja estic a la classe organitzant
el material. En cada equip la safata dels llapis i les gomes, colors i retoladors; en dos
grups tisores i pegament, i
en tots un llistat amb els
noms de cada grup, les activitats i les fundes de plàstic perquè cada xiquet i xiqueta es guarden el treball
que van fent.
Al primer grup una activitat
de numeració, cal posar els
cigrons per a fer les bossetes de les desenes. Al segon, una activitat d’ordenar
una seqüència narrativa
explicar-la i col·locar cada
frase davall del dibuix corresponent. Al tercer, una
activitat de geometria on
tenien un dibuix descompost i hem de muntar. Al
quart grup, treballem la lateralitat amb objectes i després al full. Al cinquè una lectura
comprensiva, i, per últim, un dictat gràfic. Ja ho tinc tot preparat. Falten pocs minuts perquèsone la música d’entrada. Comencen a aparèixer les voluntàries, i per fi arriben els
xiquets i les xiquetes. Cadascú seu al seu equip. No sé qui de tots està més nerviós i
més impacient per començar. Indique als voluntaris que es presenten davant els xiquets:


Sóc Vero, la mare de Dídac.- Sóc Cristina la mare de Joan- Jo també
m’anomene Cristina, sóc la mare de Lucía, però podeu dir-me Cris. Jo sóc Teresa, la iaia de dos xiquetes, de Lucía i Pau Vilches, però no venen a aquesta
classe. Algun xiquet diu: - Quina iaia més jove! I en últim lloc es presenta Rafa,
el pare de Juan.

Després de les presentacions ens posem a treballar. Passen 15 minuts, de moment tot

va bé, toque el timbre i automàticament els xiquets i les xiquetes canvien de grup. Jo
controle el temps, mire com van funcionant els grups; m’aprope a un grup,els tire una
maneta, mire el temps i ja han passat quasi 15 minuts. Em passe pels
grups i anuncie que queda un minut
per acabar. Toque el timbre i tornem
a canviar de grup i així fins a sis
canvis.
Tots estem contents. Felicite als xiquets i les xiquetes pel seu treball i
comportament. Demane un fort
aplaudiment per a ells. Després
agraeix al voluntariat el seu treball i
també demane un fort aplaudiment
per als voluntaris de 1r A.

Ha estat una experiència pedagògica de les més intenses de tota la meua vida professional. Les xiquetes i els xiquets han estat treballant dues hores seguides, sense parar, a un
ritme molt intens, i hem pogut treballar tres activitats de llengua i
tres de matemàtiques. Estic tan
emocionada que sols tinc paraules d’agraïment per als voluntaris
que han fet possible aquesta activitat. Gràcies Vero, Cristina, Cris,
Teresa i Rafa que heu fet possible els grups interactius de 1r A,
gràcies per fer possible la màgia
d’aprendre, gràcies per fer possible que la nostra Comunitat d’Aprenentatge siga més comunitat
perquè com supose ja sabeu:
“Es necessita tota una tribu
per a educar una xiqueta”
Dita africana

Per Motse Payà, tutora de 1r A.

Una màgica experiència en els grups interactius
(Cristina De la Quadra, mare de Lucía)

Entre en l'aula i les mirades entre tímides i expectants s'encreuen amb la meua. Els voluntaris havíem pujat plens d'excitació per les escales del col·le alhora que pujaven els xiquets que xiuxiuejaven que hui seria
un dia especial. Des de primera hora del matí, la meua filla ja estava fent bots d'alegria en el llit de pensar
que la seua mamà entraria en la classe. Jo tenia els
meus dubtes, ho faré bé? aconseguiré que aprenguenalguna cosa de l'experiència de hui? Hauria d'anar
a una aula en què no estiguera la meua filla?
El dia anterior algunes voluntàries ja havíem estat
compartint el nostre entusiasme quan ens encreuàvem pel col·legi. Abans d'este moment algunes mai
ens havíem parat a parlar entre nosaltres. Ara comença a gestar-se una relació, que qui sap a on ens
portarà.
Als cinc minuts, després de presentar-nos amb veu
tremolosa, ràpidament ens posem mà a l'obra. Els
primers grups, més tímids o més dormits, comencen
a fer les activitats. Em miren entre rialletes i caretes
de curiositat. Jo em sent molt emocionada, molt implicada en la sensació de novetat, que m'estimula a veure què passarà dins d'uns minuts. Vull saber qui són
ells i ells volen saber qui sóc jo. Ens unim en una missió comuna: acabar la tasca. Segons van passant
grups de xiquets, l'ambient es va caldejant i cada vegada són més hàbils i eficaços. Ja s'han despertat!!
Sent el suport de la tutora de l'aula, que va tenint cura silenciosament, com si es tractara d'un donyet, que
els ritmes de treball siguen els apropiats. Ella sap on ha d'anar, on ha de recolzar-nos. Xiquets i voluntaris
ens sentim importants i reforçats en la nostra tasca. Ens ho diem: Xiquet: 'Això m’ha agradat molt, saps?'
Jo:'Quina meravella estàs fent!! ' X:'Saps què? El que és difícil per a algú és fàcil per a altres.' jo: 'Ostres,
tens raó, mai ho havia pensat així.'
En un tres i no res passen les quasi dues hores de treball intens. He treballat amb uns vint i tants xiquets
en grups de 3 o de 4. Han fet l'equivalent a 6 fitxes en menys de dues hores!! Ells pareixien insaciables,
excitats i amb ganes de més. Jo
també em quede amb eixa sensació agradable que em proporciona sentir que la meua implicació és útil per a ells, contagiada de la seua alegria i amb ganes de tornar.

Ruth, una mamà voluntària de 1r A
Sóc una mamà voluntària de la
Comunitat d’Aprenentatge, des de la
meua experiència ha sigut una activitat molt gratificant; ja que aportes
el teu granet d’arena a aquest projecte.

La veritat és que poder participar en la classe del teu fill és genial i a ells els ha encantat. Jo us anime a que participeu. Moltes mamàs m’han dit que com no parlen molt valencià això els para una miqueta. Jo us anime ja
que jo tampoc en parle massa. Em defenc
una mica en la parla i aquesta activitat em
serveix per a practicar la parla amb els xiquets i soltar-me a parlar en valencià. En
conclusió ha estat una activitat formidable.

