
Els grups heterogenis d’edat a l’Escola dels Encants

Aquest escrit pretén explicar el plantejament organitzatiu dels grups heterogenis, la seva

implantació a l’escola i la seva continuïtat.

Mirada cap a l’infant

La nostra escola sempre ha tingut com a idea bàsica situar l’infant al centre de

l’aprenentatge. Això vol dir que observem i escoltem els infants tot respectant els seus

propis processos i els seus ritmes personals; acollim amb amor i respecte cada un dels

nens i nenes que formen part de la nostra escola i valorem la diversitat com quelcom propi

de l'ésser humà. Tots som diferents, amb interessos diferents, ritmes diferents, capacitats

diferents, necessitats diferents i competències diferents.

I és que als Encants com al món no hi ha dues persones idèntiques. I això tan evident ha

de trobar la seva resposta educativa; no podem plantejar models uniformitzadors. Hem de

donar un ventall ampli de propostes que s’adeqüin a les expectatives i les realitats dels

infants. No volem models rígids, estrictes, mono-focals, incongruents, injustos ni

immobilistes.

Antecedents

Quan l’escola va iniciar el seu funcionament el 2009, la nostra voluntat ja era respectar

aquesta diversitat i, per això, vam decidir que els ambients d’aprenentatge de lliure
circulació serien per comunitats fent 3 agrupaments diferents de tots els infants.

Amb la incorporació de la segona generació d’infants vam engegar els grups heterogenis

barrejant-los, però malauradament aquest agrupament del grup de referència no el vàrem

mantenir en el temps per almenys dos motius:



∙ l’espai físic ens impedia fer grups de tres cursos en tres cursos.

∙ el creixement natural ens obligava a fer agrupaments diferents en moltes ocasions al llarg

de l’escolarització.

Per tot això, el conjunt de mestres que formàvem l’equip pedagògic del tercer curs no vam

saber com donar una bona continuïtat a aquests agrupaments. Es va decidir que en aquell

moment era convenient tornar a fer grups per any de naixement i que esperaríem que

arribés el moment adequat de fer aquests agrupaments heterogenis on infants de tres

edats diferents compartissin un espai comú.

Coincidint amb l’estrena de l’edifici definitiu el curs 2015-16, vam tornar a prendre la decisió

inicial del projecte educatiu de fer els grups heterogenis d’edat a les tres comunitats.

Aspectes a destacar dels grups heterogenis

- adaptació dels ritmes escolars als seus ritmes personals,

- respecte pels processos interns dels infants,

- potenciar l’aprenentatge entre iguals,

- fomentar les zones de desenvolupament proper, on els infants aprenen dels iguals,

- fer d’experts amb els mateixos companys ajudant-los a integrar processos o

aprenentatges,

- integrar diferents rols al llarg de cada comunitat (petit, mitjà, gran),

- establir vincles més estrets amb els seus coetanis,

- aprendre a acomiadar i a retrobar,

- permetre una acollida molt més càlida per part de les mestres i educadores i dels

mateixos infants. Els infants mitjans i grans del grup, ja estan adaptats i, per tant,

només s’ha de fer l’acollida als infants més petits;

- poder donar i rebre amb més qualitat,

- cuidar i respectar,

- tenir un clima més calmat i de més respecte, aprenent molt més els uns dels altres,

- enriquir la diversitat d’experiències, ja que les persones ens relacionem per afinitats,

interessos i nivell maduratiu,

- disposar d’una ràtio més baixa, en poder fer 7 grups per comunitat.



Conclusions

Partint de la mirada de l’infant com a infant capaç i observant les necessitats que té,

plantegem una estructura organitzativa que permet donar resposta als diferents interessos i

ritmes d’aprenentatge.

Atès que els grups heterogenis és una estructura organitzava que consta al Projecte

Educatiu de l’escola des que es va iniciar, què és afí als nostres principis educatius i que no

consta en el Projecte de Direcció de l’actual equip directiu, considerem important continuar

amb aquest tipus d’organització de grups heterogenis, tot tenint present els beneficis que

hem observat que aporta als infants.
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