Títol: PANERES
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.
Les paneres són un tipus de joc d'exploració adequat per a infants fins als 3 anys. La gran
varietat d’objectes que ofereixen aquestes paneres permeten a l’infant jugar tranquil, ocupat i
concentrat i li proporcionen l’oportunitat d’interessar-se per moltes coses que té al davant
alhora que el convida a realitzar una activitat d’observació i exploració, tot afavorint la
curiositat innata per descobrir les qualitats i propietats de les coses.
Aquest tipus de material és utilitzat pels infants de diverses maneres, segons l’edat i en funció
dels seus interessos i les seves necessitats, a partir de la seva pròpia experiència; interaccionant
amb els objectes anirà trobant ell mateix totes les possibilitats de combinació i arribarà, per
pròpia iniciativa, a fer les primeres estructures logicomatemàtiques; dóna a l’infant referències
precises de superfície, pes, temperatura, forma, olor, so, consistència, etc. D’aquesta manera
avança en els aprenentatges, verificant-los o modificant-los.

Aspectes didàctics i metodològics.
Es presenten diferents paneres (de vímet dur, de fusta i de metall) amb objectes d’ús quotidià
escollits segons la seva qualitat: vímet, fusta, metall, objectes naturals, de pell i roba, de goma,
de paper i cartó, de vidre, alguns inespecífics i les seves característiques pel que fa a la forma, la
mida i el pes. Amb la finalitat que l’infant els observi, manipuli, experimenti i els combini i pugui
establir relacions entre aquests.
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L’adult prepara i ofereix un espai motivador i observa les accions dels infants i els acompanya
en el seu procés de descoberta i intervé en moments puntuals.

Recursos emprats.



Paneres i contenidors de vímet, de fusta, de roba, de metall...
Objectes de diferents materials: vímet, fusta, metall, objectes naturals, de pell i roba, de
goma, de paper i cartó, de vidre,...

Alumnat a qui s’adreça especialment
Infants de 0 a 2 anys
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