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Una de les peculiaritats de l’Escola Decroly són les conferències i la caixa de les
sorpreses.
Al Lledoner, l’escola d’infantil, hi ha una activitat que és la caixa de les sorpreses, tot
i que també pot ser una bossa o bé un cistell, on es guarda una cosa que anteriorment
els nens han portat de casa per a la classe: un objecte, una fruita, una peça de roba...
La caixa de les sorpreses és una activitat que es fa perquè els més petits de l’escola
s’ho puguin passar molt bé i alhora aprenguin a identificar coses a partir del sentit del
tacte. Després de treure l’objecte de la caixa els nens i les nenes l’observen i fan un
dibuix. Arran del dibuix, expliquen el que han après i la senyoreta ho escriu per saber
què han entès els nens.
Aquesta activitat també es fa perquè els nens i nenes aprenguin a observar i a fixar-se,
i alhora vagin agafant pràctica pels cursos següents. Aquesta activitat normalment es
porta a terme des de Margarida Muset fins a Lola Anglada, tot i així, també la
realitzen en algunes classes de primària.

Passem a les conferències; aquesta activitat es realitza a partir del centre d’interès de
cada curs, des de Sant Francesc fins a Mossèn Bosch. A Pau Vila els nens i les nenes
s’inicien en els centres d’interès i a Adolfhe Ferrière els alumnes fan la seva primera
conferència però de tema lliure. A partir de cicle mitjà els nens i les nenes fan una
conferència en català i una en castellà. A l’hora de preparar una conferència s’ha de
tenir molt clar el tema que has escollit i tenir en compte que aquesta és una tasca que
s’ha de complir amb molta responsabilitat, cuidant molt la presentació i l’ortografia.
L’objectiu de les conferències és practicar l’expressió oral, potenciar el treball
autònom i responsable i fomentar la recerca i millora de nou vocabulari relacionat
amb el tema escollit. Es pot fer la conferència amb diferents suports visuals, com ara
en una cartolina, un power point, un dibuix o una explicació a la pissarra o sense res,
però explicant el tema de forma entenedora. Fer una conferència és una activitat
característica de la nostra escola, on has de ser molt responsable i presentar-la el dia
assignat.
Tant les conferències com la caixa de les sorpreses són unes activitats de l’escola
molt divertides on gaudim molt i alhora adquirim nous coneixements.
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