MÓRA- 2
Van.

Maribel P.

valora continguts

-30´ P.P.

abans

“m´han clarificat molt
les idees i la meva
manera de treballar”

ara
canvi, quan / com
“no canvi perquè sóc
parvulista des de fa dos
cursos i tinc poca
coneixença”.

1).- NECESSITATS,
“sí et puc dir el perquè d´un curset
sobre el constructivisme aplicat a la
lecto-escriptura”

1).- Al llarg del curs m´he replantejat aspectes d´Organització de
l´aula, manera de treballar i els
recursos utilitzables per ajudar
els nens a construir els seus A.
2).- Si t’haig de ser sincera,
venia amb una mica de
M´he adonat que encara hi ha
recel (...) havia assistit
coses que no sé, d´altres les
a un curset de Blanquerna
feia sense ser-ne conscient,
... no gens profitós.
i altres no caldrà modificar.

A)
“També a l´escola
de Vandellòs, esperava ajuda
Entre manera Montessori / Constructivista
sobre com treballar amb infants
em decanto per aquesta . Intentaré introduir tots
tan petits (estava acostumada a
els canvis possibles.Hi haurà limitacions
C.M. i C. S.) i l´ajuda fou poca,+
pel parvulari de la meva escola
:”Què bé t´ho passaràs
Però…
amb els de 3. No cal fer res”. hi havia alguna cosa que no funcionava
com seguir
com valorar
el procés de
el nivell assolit
la L-Escrip.
pels nens.
Llavors al planificar el curs,
recullo materials “constructivistes” i
en el plaç d´un mes,
... treball de lectura dels noms
propis, i al llarg de l´any l´altre
vocabulari, * amb lletra montessoriana (“l´inconvenient”).

què se’ls
havia
d´exigir

com, i en quin
moment iniciar
l´escriptura

era o no convenient
obligar-los a seguir el mateix
ritme a tots.
CENTRE: “Al P (...) no s´arribarà a una modificació total de la L- Escriptura: està massa arrelat:

i molts dubtes

més

•
•
•

Treball del so-grafia
Lletra lligada.
Tots els nens a igual ritme./Ritme marcat per la mestra/e.

Tot i això (...) s´han produït canvis positius, ja que no es pensa que la lectura a través del nom propi és el mateix que
ensenyar a parlar als lloros ... “els mestres de Primària veuen bé els resultats ... (tres d´ells tenen fills a E.I).
Conclou: ”Mercès per tot”

