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Creixem entre plantes
Dades generals:
Fundació Barberà Promoció
Vallès Occidental
Héctor Pérez
hector.perez@barpro.cat

Dades de l’experiència:
Aquest projecte es realitza a Barberà del Vallès i es fa emprant la metodologia d'aprenentatge
servei, a través del qual els infants de les llars, juntament amb l'alumnat de Barberà Promoció i
de l'institut, milloren els seus aprenentatges referents a coneixements, capacitats, destreses,
actituds i valors morals, i ho fan alhora que actuen com a membres de la comunitat
compromesos amb l'entorn.
En aquest projecte es duen a terme dues accions principals: una, és una proposta de medi
ambient que es realitza amb escoles bressols i l'altra té per objectiu el treball amb la
ciutadania. El projecte articula serveis connectats en xarxa en que cada centre ofereix un
servei a l'altre en funció de les necessitats de cadascú.
L'alumnat del PFI d'Auxiliar de vivers i jardins del centre Fundació Barberà Promoció
interactua, ajuda i ensenya els infants de les llars d'infants de La Baldufa i La Blava com creixen
les plantes, com es cuiden i quines característiques peculiars tenen.
Paral·lelament, l'alumnat de l'Institut Bitàcola observa, participa i recull les accions que es
desenvolupen al projecte amb la finalitat d'informar a la ciutadania del municipi mitjançant
noticies i exposició divulgativa a la finalització del projecte.
Aquest projecte es realitza emprant la metodologia d'aprenentatge servei, a través del qual els
nens i nenes més petits, juntament amb el jovent del curs, milloren els seus aprenentatges
referents a coneixements, capacitats, destreses, actituds i valors morals, i ho fan alhora que
actuen com a membres de la comunitat compromesos amb l'entorn.

Redacció: Héctor Pérez, juny de 2017
Aprenentatges que s'han donat:
Desenvolupament de valors com: responsabilitat, tenir cura de l'altre, respecte a la diversitat,
solidaritat, tenir cura del medi ambient, treball cooperatiu.
Transferència dels aprenentatges (tant de formació general com de formació professional)
donats a l'aula a un context real.
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Descripció del servei:
L'alumnat del PFI d'Auxiliar de vivers i jardins serà l'encarregat de mantenir els espais verds de
les llars d'infants de La Baldufa i La Blava. Alhora compartiran un espai d'aprenentatge comú al
voltant del creixement de les plantes.
D'altra banda, l'alumnat de 1er d'ESO de l'Institut Bitàcola farà el servei de difusió del projecte
a la ciutadania del municipi.
Les llars d'infants fan el servei de proporcionar un espai d'aprenentatge compartit amb la
finalitat de motivar i desenvolupar valors a l'alumnat de PFI.

Àmbits de servei: Medi ambient, Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones
Matèries implicades: Formació de jardineria, Treball globalitzat, Medi ambient
Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria, Formació ocupacional
Edats dels participants: 0-3 anys, 12-14 anys, 16-18 anys
Data d'inici del projecte: octubre de 2016
Data de finalització del projecte: juny de 2017
Entitats que participen a l'experiència: Fundació Barberà Promoció, Llars d'infants La
Baldufa i La Blava, Institut Bitàcola
Vegeu una notícia sobre el projecte
Vegeu una entrada al bloc de la Llar d'infants
Vegeu un vídeo resum del projecte

Dades de contacte:
Població: Barberà del Vallès
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 937 192 837
Correu electrònic: hector.perez@barpro.cat
Web: http://www.bdv.cat/esbarbera/portada/index.php

