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Aprenent amb els avis II: connectem amb la terra
Dades generals:
INS Cap Norfeu
Alt Empordà
Anna M. González
agonza19@xtec.cat

Dades de l’experiència:
El Projecte "Aprenent amb el avis" consisteix en interrelacionar un grup d'alumnes del centre
amb els Jubilats del Mar del Casal del Pescador-Jubilats del mar del nostre municipi. S'ofereix,
doncs, l'oportunitat d'intercanviar valors i coneixements, de manera que jubilats i joves
s'ensenyen mútuament i aprenen plegats. Aquest projecte va començar a prendre forma el 3r
trimestre del 2012/2013, tal i com s'explica a:
http://www.aprenentatgeservei.cat/index.php?cm=06&idC=3384
Durant la visita dels jubilats al nostre centre, en acabar la primera edició del projecte, aquests
van gaudir i admirar les instal·lacions del nostre edifici, la tecnologia de les nostres aules i
l'abundància de material didàctic, inclosos els senzills llapis i paper. Ara bé, ens van fer algunes
observacions sobre el pati i algun racó del mateix: "Massa ciment, i la part de terra, massa
despullada. Aniria bé tenir un petit jardí, o hortet com teníem nosaltres..." I els alumnes
d'aquell moment hi van estar totalment d'acord, i els professors en vam prendre nota.
Aleshores, amb la conversa ens vam assabentar que alguns dels jubilats del Casal havien
col·laborat amb la construcció de l'hort de la Residència d'Ancians del municipi, i que la
majoria tenen coneixements d'hortelans, a més de pescadors o altres oficis. En aquells
moments, es van oferir a ajudar-nos en el cas que volguéssim portar endavant la iniciativa del
jardí/hort escolar.
I enguany, hem volgut continuar aquesta col·laboració intergeneracional, aquesta vegada
"Connectats amb la terra". I hem tornat a treballar amb el grup de Diversificació Curricular de
3r d'ESO, un grup format aquesta vegada per 8 alumnes (sis nois i dues noies), durant el segon
i tercer trimestre del curs 2014/2015. S'inicià amb la presentació del Projecte en la seva
primera edició i amb l'estudi a l'aula de les tres primeres edicions del llibre editat per
l'Ajuntament de la vila 'La gent gran de Roses' des de l'àrea de ciències Socials. També
s'introdueixen continguts bàsics sobre de les plantes d'hort i jardí des de les ciències Naturals.
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Tot plegat, a partir d'una metodologia de Treball per Projectes, emfatitzant la significativitat
dels aprenentatges i la presa de decisions de l'alumnat.
Cal dir que hem tornat a tenir la sort de comptar amb la col·laboració de l'historiador local Sr.
Antoni Martínez, autor dels llibres i també del Sr. Josep Serra, encarregat de l'àrea de
jardineria dels Serveis Municipals.
Així, després de nous contactes individuals (a través del Facebook, amb la dinamitzadora del
casal, etc.) es realitza la primera trobada al Casal del Pescador-Jubilats del mar per a aquest
grup d'alumnes. Amb una dinàmica distesa, avis i joves, assessorats pel Sr. Serra, debaten
sobre diferents possibilitats per tal de construir l'hort urbà. D'aquesta trobada surten diferents
propostes que s'han de materialitzar el proper curs, ja que la primavera, i per tant el moment
de plantar, va passar massa ràpid. De ben segur, amb l'ajuda dels jubilats, que ens animen i
valoren la iniciativa dels joves els projectes es faran realitat. A canvi, aquests participaran dels
coneixements dels alumnes sobre com digitalitzar els moments més destacats del procés.
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Aprenentatges que s'han donat:
Els joves han après a participar activament en el treball cooperatiu entre alumnes i han
millorat la convivència dins del grup, del centre i del municipi.
Els avis han viscut l'experiència de ser escoltats i sol·licitats, i de poder compartir idees amb els
joves estudiants, sobre la construcció d'un petit hort urbà a l'institut.
Cal dir que la segona edició del Projecte no està tancada, i que ens queden encara portar a la
pràctica la materialització de l'hort/jardí urbà a l'institut i la realització i edició d'imatges
digitals.

Descripció del servei:
Aquesta vegada el "Projecte Aprenem amb els avis" s'encarregarà de construir el primer
hort/jardí urbà de l'institut i de filmar la seva progressió. La feina de sensibilització i
documentació es fa conjuntament entre joves i jubilats, assessorats per l'encarregat dels
Serveis de Jardineria de l'Ajuntament de Roses, que han convidat al nostre projecte a formar
part dels que el consistori presenta dins la denominació de "Roses, vila florida".

Àmbits de servei: Medi ambient, Intercanvi generacional
Matèries implicades: CC. Socials i CC. Naturals
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
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Data d'inici del projecte: Març 2015
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: INS Cap Norfeu, Casal del Pescador-Jubilats del Mar
i Ajuntament de Roses.
Vegeu un vídeo de l'experiència

Dades de contacte:
Adreça: c/ Ponent s/n
Població: Roses
Comarca: Alt Empordà
Telèfon: 972 150 567
Correu electrònic: b7005364@xtec.cat
Web: http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php

