
Títol:  MINIMONS

Objectius 

 Desenvolupar l’interès per la descoberta 
 Manipular els diferents materials i explorar-los amb els sentits.
 Apropar-se al coneixement de nocions, fets i conceptes que ajuden a interpretar

el que ens envolta. 
 Reconeixement de qualitats, quantitats, mides, mesures i relacions a l’espai. 
 Observar i comunicar els fets que es deriven dels seus jocs. 
 Compartir descobertes entre els infants. 

Descripció de la proposta.

Els Minimons, és una proposta formada per diferents materials inespecífics que l'infant anirà
manipulant i combinant per crear, des de la seva visió, el món on viu. Potencia la creativitat,
treballant la recol·lecció, organització i classificació dels materials.
Els Minimons és una conjunció dels diferents objectes que els infants prèviament han tingut
l’oportunitat de conèixer i manipular en l’organització diària i quotidiana de l’aula.

Aspectes didàctics i metodològics. 

La proposta es presenta de manera molt acurada i atractiva amb una varietat molt gran de
materials prèviament seleccionats i de qualitats diverses.  Els materials es col·locaran de forma
harmònica i atractiva per incitar a un joc tranquil, de manipulació i de descoberta. Els infants es
trobaran l'espai muntat i només se'ls hi donarà la consigna que l'espai tancat (cercle) no es
podrà obrir, per tal que els infants que necessitin un espai més delimitat tinguin l'oportunitat
de trobar-lo.

La figura de l'educador/a en aquesta proposta, és preparar, observar i oferir un espai incitador
a la reflexió, a la descoberta i a la curiositat dels infants.
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Recursos emprats.

Es  tracta  de  material  molt  divers:  xapes,  pedres  de  colors,  nins,  construccions  de  formes
diferents; taps de suro, de plàstic; peces petites de diferents formes i colors, de fusta, de suro;
contenidors de silicona, paneres, caixes, bases rígides i flexibles; miralls; vies de tren, fitxes de
dòmino; boles de vidre, de roba, de fusta; flameres d’acer, de silicona,...(veieu les imatges)
En els Minimons s’hi pot incloure tot tipus de materials, bàsicament peces soltes, classificades
en contenidors, de manera que quan s’acaba la proposta, hi ha una segona fase en la qual els
infants han de fer noves organitzacions del material.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Infants de 2 a 3 anys
Tot i que aquestes propostes poden ser adequades per infants de 3 a 6 anys o més grans.

Autoria

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA. 
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