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La font de Fontanelles, un espai per descobrir
Dades generals:
Escola Josep Gras
Vallès Occidental
Maria Olivé
a8026919@xtec.cat

Dades de l’experiència:
El projecte La Font de Fontanelles, un espai per descobrir tenia com a objectiu incorporar a
l'aprenentatge curricular de valors del nostre centre com el sentiment de pertinença al món i
la implicació en el progrés cap a un món millor. En aquest projecte hi ha participat el grup de
grans del centre (4t, 5è i 6è) juntament amb el Centre Excursionista Llorençà.
Fontanelles és una font situada en un entorn prop de l'escola. Moltes vegades hi anem amb
l'alumnat en sortides de l'entorn, sortides de final de trimestre, etc. Aquesta Font, fa uns
quants anys, formava part dels espais de lleure compartit de la gent de Sant Llorenç. Ara, però,
amb les noves formes de vida ha quedat una mica abandonada i hi ha molta gent que no sap
on és.
És per això que ens hem sumat a la campanya de recuperació de les fonts del terme municipal
que porta a terme el Centre Excursionista Llorençà, recuperant la Font de Fontanelles.
En aquest projecte ens hem plantejat els següents objectius d'aprenentatge:
Per a l'alumnat més petit del centre aquest projecte tindrà com a finalitat observar i explorar
l'entorn natural de Sant Llorenç per descobrir racons del patrimoni natural del poble amb una
actitud de curiositat i respecte.
Per l'alumnat més gran el projecte ha tingut com a finalitat, en primer lloc, proporcionar a
l'alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l'entorn on viuen, per aprendre a
habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. En segon lloc, treballar continguts dels apartats de
l'entorn i la seva conservació. I per últim, incorporar les TIC com a eina de difusió i instrument
de treball tot fomentant-ne un ús responsable i creatiu.
Per tota la comunitat ha representat compartir activitats i moments que han fet possible
aconseguir els objectius del projecte. Hem netejat la Font amb persones del centre
excursionista, hem fet la festa de la Font un dissabte al matí amb la participació de famílies i
persones membres del centre excursionista, i hem acabat el curs anant l'últim dia de curs tots
plegats grans i petits a mostrar la millora de la Font.
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Aprenentatges que s'han donat:
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-

Utilització i interpretació de representacions cartogràfiques (mapes topogràfics i fotos
aèries) en diferents suports, per localitzar la ubicació de la font de Fontanelles.

-

Geolocalització (coordenades cartesianes: latitud i longitud).

-

Investigació històrica de la Font al llarg del temps a partir de fonts d'informació
primàries.

-

Ús responsable i creatiu de les TIC, com a eines per difondre informació i com a
instruments per aprendre i compartir coneixements.

Descripció del servei:
El servei realitzat ha consistit en netejar i desbrossar l'últim tram del camí fins a la Font, la
instal·lació d'un pal senyalitzador d'aquest últim tram, la col·locació d'un codi QR amb la
informació del treball històric realitzat al cartellet del nom de la Font i la col·locació d'un catch
inscrit al www.geocaching.com.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Matèries implicades: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys
Data d'inici del projecte: març 2014
Data de finalització del projecte: juny 2014
Entitats que participen a l'experiència: Centre Excursionista Llorençà
Dades de contacte:
Adreça: Av. Catalunya, 88
Població: Sant Llorenç Savall
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 937 140 234
Correu electrònic: a8026919@xtec.cat
Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-josep-gras

