“UNA EXPERIÈNCIA INOLBIDABLE”

Tot va començar el 16 de Juny d’aquest estiu passat amb
moltes ganes i curiositat pels dos mesos de pràctiques que
ens esperaven a Alemanya, en concret a Kempten , una petita
ciutat al sud del país situat a Bayern (Allgäu). I que té 61.703
habitants. Es una de les ciutats més important d’aquesta
zona.

Els primers dies tot el que vivíem, era sorprenent per nosaltres, vam posar esforç i ens
vam adaptar fàcilment a tot el que suposava aquesta estada.
Dues de nosaltres, l’Estefania i la Noemi, vam tenir l’oportunitat de fer les pràctiques
en dues escoles bressols diferents i l’altre companya, l’Eli en una “Kinderheim”, a la
mateixa ciutat de Kempten.
Les que vam anar a les dues escoles bressols, hem de dir que en comparació amb el
sistema educatiu espanyol, hi ha aspectes molts diferents com són les programacions
(allà a Alemanya no tenen tant planificades les activitats, sinó que els nens/es aprenen
jugant), els horaris (els nens/es comencen a les 8 fins les 12 del migdia, què és quan
dinen i després de 14h a 17h) i pel què fa la formació de les educadores, tot i que
tenim aspectes en comú, la formació professional a Alemanya és més estricta (més
anys de formació i més exigència).
Durant l’estada a les escoles, vam dur a terme alguna activitat amb la col·laboració de
la resta d’educadores i directora del centre i vam poder posar en pràctica molts dels
aspectes apressos anteriorment durant la nostra formació acadèmica feta a l’Institut
Montilivi.

L’Eli va estar en un CRAE (“kinderheim”) i va treballar en un grup de nois entre 8 i 17
anys, en total eren 9 nens . Durant l’estada en el centre no va seguir els mateixos
horaris cada dia, ja que aquest tipus de centre requereix que durant tots els dies de la
setmana hi hagi personal educador pendent dels nens les 24 hores del dia, però això
no va ser cap inconvenient per a ella i es va adaptar amb molta facilitat.

A

nivell

d’activitats,

va

planejar diverses sortides i

pràctiques, dins del mateix centre o fora d’aquest amb la col·laboració dels altres
educadors/es també i va compartir altres vivències i situacions amb la mainada. Cada
dia, les activitats eren diferents, ja que havien d’adaptar-se als interessos i necessitats
dels nens del centre, i acompanyar-los durant tot el dia fins que s’anaven a dormir.

Les
instal·lacions
tant de les
escoles
bressols com
les del CRAE eren molts acollidores, agradables i estaven adaptades a les necessitats i
interessos dels nens i nenes, tenint en compte que passen moltes hores en el centre.
Les nostres funcions durant l’estada de pràctiques als diversos centres,
van ser les mateixes que la resta d’educadores; ajudar, sempre que els
nens/es ens ho demanessin, acompanyar-los en els seus nous
aprenentatges, jugar amb ells, compartir vivències, fer les tasques
quotidianes (rutines, hàbits...), deixar que experimentessin per ells sols,
etc.
Per altra banda, un dia a la setmana anàvem a l’ institut de pedagogia on vam assistir
a activitats lectives amb els alumnes de l’ institut i amb els professors

Grup d’alumnes de la “Fachakademie”

Al cap de dos mesos d’estar a Kempten podem dir que gràcies a poder realitzar una
estada Erasmus hem après moltes coses noves, no tant sols a nivell professional sinó
també personal i si haguéssim de tornar repetir aquesta experiència ho faríem sense
pensar-ho dos cops!!

També val la pena dir que tot els equips docents dels diversos centres educatius ens
han ofert poder tornar en un futur un cop acabada la nostra formació professional i
això ha fet que ens hàgim animat a seguir formant-nos com a futures educadores.
Gràcies a tots per fer d’aquesta experiència un record inoblidable!!

Hem tornat amb un gran
somriure i demà mateix
repetiríem l’experiència…

