Projecte Crea’t

(Aquest projecte va ser guardonat amb el 2n Premi a la Recerca i a la Innovació Educatives
Angeleta Ferrer i Sensat 2011)
El Projecte Crea’t va néixer arran de plantejar-nos com fer experimentació plàstica amb
infants de 2 a 3 anys, però a la vegada qüestionar-nos molts interrogants relacionats amb la
creativitat:
Som creatius?
Ens permetem ser-ho?
Promocionem que els nostres infants ho siguin?
Com són els infants en estat pur?
Eduquem correctament?
Quines eines pedagògiques tenen els educadors i educadores?
Per què quan demanem a un infant de P-3 que pinti una flor ens omple l’espai de mil colors i
formes gens concretes i si ho demanem a un de més gran, irremeiablement fa això:
Que ha passat amb la creativitat?
La perdem al créixer?
O és que l’educació és inversament proporcional a la creativitat?
Què fem malament?
Com podríem mantenir-la i, si és possible, potenciar-la?
Al 0-3 sembla fàcil fomentar la creativitat, però no ho és. Cal observar
i permetre experimentar allò que estan cercant realment els infants.
Experimentar vol dir facilitar als i a les alumnes els estris necessaris.
Ells i elles, per si sols, aniran descobrint com utilitzar-los, quins
resultats en treuen i, com els apliquen per aconseguir noves fites.
És imprescindible deixar de banda els prejudicis, dels que en fem ús massa sovint, per saber
què els interessa, què cerquen i què necessiten per portar a terme el desenvolupament
correcte de la seva creativitat.
Des de l’octubre de 2010, el Projecte Crea’t s’ha estat duent a terme a la nostra escola
bressol. S’intenta que el grup no sigui superior a deu alumnes per sessió, així, podem
mantenir un clima agradable i la mestra que el porta a terme, atendre i realitzar totes les
tasques que comporta el projecte. Tant, dia a dia, com setmana a setmana, cada infant
participa el temps que necessita, marcant-nos ells, la seva trajectòria.

