Benvolguda, benvolgut directora, director,
Aprofito l’avinentesa per informar-vos de l’acte de presentació del Lab 0-6, activitat
itinerant col·laborativa organitzada entre la Universitat de Manresa, la Universitat
Rovira i Virgili i el Departament d’Educació, que acollirem a les instal·lacions del
col·laboratori del Campus Educatiu de Tarragona, a l’autovia de Salou, s/n de
Tarragona.
Entre el 2 de novembre i el 22 de desembre, 18 escoles del nostre territori podran
participar i explorar al Lab per acostar als infants l’activitat científica en un espai de
ciència de lliure elecció.
Es complementa l’activitat amb el recentment creat Jardí de les papallones, que
seguint la mateixa dinàmica d’espai de lliure elecció els infants trobaran una sèrie de
propostes lúdiques basades en el jardí i en les necessitats de les papallones per
realitzar el seu cicle vital.
Si voleu conèixer més detalls del projecte, el dimarts 2 de novembre podeu participar
de la presentació de l’activitat a partir de les 17:30h a la sala d’actes de l’edifici Vives
del Complex Educatiu de Tarragona i per streaming a través de Lab-06 | Campus
Educatiu de Tarragona
Per a les 18 escoles ja inscrites, us animo que a nivell territorial puguem explorar línies
de col·laboració per obrir noves oportunitats de millora.

El director dels Serveis Territorials de Tarragona

Joan Manel Audí Gil

El Lab 0_6 visita Tarragona, que ofereix?
El Projecte que avui us presentem neix fruit de la col·laboració de diverses institucions
amb l’objectiu de promoure una educació científica de qualitat pels infants d’Educació
infantil (0 – 6 anys).
Del 2 de novembre al 22 de desembre de 2021 en el Complex Educatiu de Tarragona,
www.campuseducatiudetarragona.cat ,acollirem la visita del Lab 0-6 de la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de Manresa / UVIC – UCC.
El Lab0_6 es desplaça a Tarragona per acostar-se als grups escolars del territori , als
alumnes del Cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic en Educació Infantil així com
als alumnes de segon del Grau de doble titulació d’Ensenyament de Mestres de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la URV.
En aquests dos mesos passaran pel Lab 0-6 :
- 18 centres educatius de les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp,
Baix Penedès.
- 1.234 nens i nenes del segon cicle d’ educació infantil i primer de primària
- 100 alumnes del Cicle Superior de Formació Professional de Tècnic /a en
Educació Infantil.
- 30 alumnes de segon del doble grau d’ Infantil i Primària
- 154 professionals d’Educació entre mestres, TEI, monitors que acompanyen
als infants participants en el Lab 0-6
Aquesta activitat ha estat possible gràcies també a la participació de diverses entitats
que col·laborativament amb la U-Manresa, han participat activament en la seva
organització:
- Complex Educatiu de Tarragona,
- Universitat Rovira i Virgili : Institut de Ciències de l’Educació URV,
Departament de Pedagogia , Oficina de Compromís Social
- CRITC : Centre de Recerca i Transferència del Coneixement
- Institut Cal·lípolis : alumnes del Programa de Formació i Inserció
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La visita al Lab 0-6 Tarragona consta de dues propostes:
Exploració al Lab: consisteix en una hora i mitja d’acostament a l’activitat científica
en un espai de ciència de lliure elecció en el que totes les propostes afavoreixen la
mobilització d’idees científiques en els infants i que el professorat pot recollir per
continuar aprofundint a l’escola.
Jardí de les papallones: seguint la mateixa dinàmica d’espai de lliure elecció els
infants es trobaran amb una sèrie de propostes lúdiques basades en el jardí i en les
necessitats de les papallones per realitzar el seu cicle vital : ou, eruga, crisàlide,
papallona.

En tots els casos, la idea és promoure una mirada científica sobre fenòmens del món,
a través de la iniciativa dels infants sobre els materials, de potenciar-ne la curiositat
natural, d’afavorir el sorgiment de preguntes….
El Lab 0-6 està pensat també com un espai privilegiat tant per a la formació
permanent del professorat en actiu com per a la formació inicial dels futurs
professionals d’ambdues etapes d’Educació Infantil 0-3 i 3-6, amb l’objectiu de
vincular el seu aprenentatge amb un model pedagògic d’aprenentatge experiencial,
col·laboratiu, reflexiu, vinculat a la pràctica, innovador i connectat a l’entorn.

