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E n s e n y a m e n t

ANEM A FIRES!

En totes les escoles, i ja des de l’educació infantil, es fan 
sortides durant el curs. Aquestes ens ofereixen l’oportu-
nitat d’entrar en contacte amb l’entorn natural i cultural, 
adquirir aprenentatges propers a la realitat i motivadors 
sobre temes ben diversos, potenciar la relació entre els 
nens i nenes del grup i anar adquirint autonomia. Pro-
porcionar al nen aquestes vivències, diferents de les de 
l’aula, ens fa pensar en el valor educatiu que tenen les 
sortides escolars.

Per això aquest primer trimestre, els d’educació infan-
til van gaudir d’una de les activitats més tradicionals dins 
el marc de les Fires de Sant Narcís: un espectacle de ti-
telles. La companyia Galiot Teatre, que es dedica al món 
del teatre de titelles, va emocionar els infants amb els 
seus titelles del conte Palla, fusta, pedra, la història dels 
tres porquets que un bon dia es troben enmig d’un bosc 
quan ve el fred. Cadascun decideix construir una casa 
(de palla, de fusta i de pedra); l’enemic, sempre present 
en els nostres contes populars, un llop. Però..., tothom 
estava atent, tranquil i content perquè el llop acaba a 
l’olla, tal com marca la tradició.

Els contes populars són una font d’aprenentatge i 
emocions molt important, especialment en aquesta 
etapa educativa. Tots sabem que els contes populars i 
tradicionals ajuden els petits a adquirir coneixements: 
a fer-se preguntes, resoldre conflictes de la vida diària, 
vèncer les pors… Explicar contes, tant en l’àmbit familiar 
com en l’escolar, és un bon recurs per a enriquir el voca-
bulari i potenciar uns models lingüístics que els ajudaran 
a assolir una bona expressió oral. També són històries 
riques en vivències, personatges, emocions, etc., que 
ens ajuden a divertir-nos i a agafar gust per la lectura.

L’obra de teatre ens va agradar molt, va ser adequada 
a l’edat, engrescadora, i els alumnes hi van poder parti-
cipar. 

Després dels titelles, vam anar a visitar les fires de 
Girona –la Devesa és un espai idoni per a viure la tardor– 

i vam aprofitar l’oportunitat de poder pujar tots junts en 
algunes atraccions.

L’excursió va ser molt divertida, enriquidora, i el temps 
ens va acompanyar. No podem demanar més, no us 
sembla?
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