
 Creant valors des de l'escola 

L'arribada de la primavera i el bon temps propicien any tras any una explosió 
d’energia en els xiquets i xiquetes de l'Escola Mestra Vicenta Estela, per la qual cosa 
les profes se les han d'enginyar per a mantindre’ls centrats. 

També és veritat que tota esta vitalitat es complementa amb un caràcter molt més 
receptiu, i es que, després de tants mesos creixent i aprenent amb els seus amics, la 
forma de gestionar tants estímuls ha evolucionat i és molt més senzill comunicar-se 
amb ells. 

Tenint açò en compte, les educadores han aprofitat per a fomentar valors com el 
respecte i atenció a la naturalesa i les tradicions, la importància d’adquirir certs hàbits 
com ruixar i supervisar les seues plantes o el benefici de treballar amb materials de 
reciclatges i les seues possibilitats. 

Una de les activitats realitzades per a treballar estos valors va ser el regal del dia de la 
mare: un portamonedes realitzat amb un brik de reciclatge i portat de casa pels papis, 

sempre molt col·laboradors. El procés de creació va començar cobrint el brik amb 
paper de periòdic i cola, per a fer-ho més resistent, i a continuació van estampar cors 
rojos per tota la superfície. L'últim pas va ser plastificar-ho perquè es conserve i 
guarde sempre la seua aparença. Com veieu, en l'elaboració d'este regal s'han utilitzat 
diversos materials reciclats que han tingut un fi molt millor de l’esperat. 

Una altra activitat realitzada durant el mes ha sigut la creació de planters utilitzant 
recipients de iogurt. Encara que resulte simple, el seu significat és enorme, perquè 
demostra com d'un residu merament comú és possible crear vida: ni més ni menys 
que un jardí, que cal regar i cuidar tots els dies per a que siga fort i bell. 

En definitiva, és important que les nostres criatures aprenguen i vagen assimilant 
conceptes, però també ho és que disfruten i experimenten com els xiquets i xiquetes 
que són


