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RACONS D’EXPERIÈNCIES 
 

Durant aquesta activitat, quatre compromesos mestres en actiu de quatre  

àmbits diversos de l’educació infantil, transmeten, amb diverses tècniques i 

estratègies, els seus enfocaments i experiències educatives de la pràctica 

docent. 

 

 

Els “Racons d’experiències” són: 

 

-Aprendre a Pensar. Filosofia per a Infants per Maria Torres. 

-Com contar contes. Recursos per gaudir i fer gaudir per Llorenç Giménez. 

-Psicomotricitat vivenciada per Emi Pardo.       

-La Música com a ferramenta d’aprenentatge a l’escola infantil per Ferran 

Aleixandre i Barreda. 

 

 

L’horari d’aquestes ponències més experiencials i interactives és el següent: 

- Dia: Dissabte 6 de setembre. 

- Franja horària: d’11’30 a 13’30 hores. 

 

Ponències experiencials amb grups reduïts: 

-Per realitzar l’activitat dels “Racons d’experiències” i facilitar i possibilitar la 

seua dinàmica, es divideix el gran grup de participants en quatre xicotets grups 

de 25 components cadascú. 

-Cada sessió té una durada de trenta minuts i, de forma rotatòria, cada grup 

vivència cadascú dels “racons d’experiències” proposats. 
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Distribució dels grups: 

-Els quatre grups estan prèviament dividits per l’Organització. 

-Al començar la jornada del dissabte, just en el moment de signatures (de 9 a 

9’30 hores) a cada participant se l’assigna un gomet d’un color determinat que 

determina el “Racó d’experiència” per començar l’activitat. 

 

Codis de racons i colors: 

-Aprendre a Pensar. Filosofia per a Infants: Groc. 

-Com contar contes. Recursos per gaudir i fer gaudir: Verd. 

-Psicomotricitat vivenciada: Roig.       

-La Música com a ferramenta d’aprenentatge a l’escola infantil: Blau. 

 

Espais de realització. 

Cada racó es realitza a diferents espais del Centre: 

-Aprendre a Pensar. Filosofia per a Infants: Saló d’actes. 

-Com contar contes. Recursos per gaudir i fer gaudir: Jardí exterior del Centre. 

-Psicomotricitat vivenciada: Sala multi usos.       

-La Música com a ferramenta d’aprenentatge a l’escola infantil: Sala gran. 

 

 

Quadre general dels “Racons d’experiències”: 

Racó Ponent Color Espai Durada 

Filosofia Maria Groc Saló d’actes 30 minuts 

Contar contes Llorenç Verd Jardí exterior 30 minuts 

Psicomotricitat Emi Roig Sala 30 minuts 

Música Ferran Blau Sala gran 30 minuts 

 

 

 


