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Dades de l’experiència:
Els nens i nenes de l'Espai de la Infància (Poble Sec per a Tothom) s'han convertit en experts i
defensors de les zones verdes del seu barri i han apropat aquests coneixements i il·lusió pel
medi ambient a la resta de la comunitat.
"Coneix el medi del teu barri" es tracta del primer eix del projecte "Aprenent a fer comunitat"
que es va a dissenyar des de l'Espai de la Infància, un projecte socioeducatiu que es
desenvolupa al barri del Poble Sec i en el qual hi participen nens i nenes de 7 a 12 anys en
situació de risc d'exclusió social, degut a les seves característiques específiques.
Aquesta experiència d'aprenentatge servei es va desenvolupar en el període de temps que
compren des de novembre del 2008 fins a Juny del 2009. L'objectiu principal que ens
marcàrem a l'inici era que els nens i nenes poguessin donar un servei a la comunitat,
fomentant les zones verdes del barri per tal que els veïns les coneguessin millor i en poguessin
gaudir d'elles amb la idea central de sensibilitzar-se amb el medi ambient.
Per a assolir aquest objectiu els infants van iniciar un seguit d'activitats, inicialment amb ajuda
de les educadores, per tal de tornar-se "experts" en aquesta temàtica i poder aportar els seus
coneixements a la gent del barri.
En primer lloc, ells mateixos van realitzar una recerca sobre les zones verdes del barri; per això
es van posar en contacte amb el departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona
on els van explicar quin tipus d'arbres es poden trobar a Poble Sec i en quines zones i van a
anar a la biblioteca per recollir més informació sobre aquestes. També van fer entrevistes a la
gent del barri, al carrer, per esbrinar quins eren els seus coneixements previs sobre el medi
ambient i les zones verds del barri i, per últim, van fer sortides a diferents parcs del barri per
tal de conèixer-les millor, trobar els arbres estudiats, obtenir més informació, fer fotografies,
etc.
Amb tota aquesta informació trobada, els nens van elaborar tot un material per a difondre-la:
un mapa fet per ells mateixos amb totes les zones verdes del barri marcades, fitxes explicatives

dels arbres, dibuixos, fulles envernissades... Tot aquest material es va exposar en els
esdeveniments que a la comunitat s'hi donaven lloc: mostra d'entitats, la festa major, etc.
Per a finalitzar, els nens i nenes van organitzar una festa al Centre Cívic el Sortidor que es va dir
"El Poble Sec Verd" a la que van convidar als pares, amics, companys de l'escola i gent del
carrer. Per a aquesta festa es va decorar la sala amb dibuixos i altres manualitats d'arbres i
flors i es van dur a terme un seguit d'activitats que ells mateixos havien proposat:
-

Teatre per sensibilitzar sobre el medi ambient

-

El "dicciopinta dels arbres"

-

Pintures per la cara

-

Mural lliure sobre les zones verdes del barri

També van repartir als assistents un dossier explicatiu del treball que havien realitzat junt amb
xapes on hi havien dibuixat diversos tipus d'arbres.
Després d'aquesta última activitat, els nens i nenes van realitzar un treball de avaluació de tota
la experiència (tot i que sempre al finalitzar una activitat es feia una petita avaluació d'aquesta)
amb un exercici d'autocrítica i suggeriments per poder fer-ho millor a la propera vegada.
La valoració del projecte ha estat molt positiva, tant per els infants com per les educadores
que han vist com la motivació i la implicació en el projecte ha estat molt bona.

Aprenentatges que s'han donat:
S'han treballat molt aprenentatges com:
-

Coneixement de les zones verdes al barri.

-

Coneixement de diferents tipus d'arbres i capacitat per distingir-los.

-

Sensibilització amb el medi ambient.

-

Aprenentatge i ús d'eines de recerca d'informació (llibres, internet, etc.)

-

Capacitat de selecció i síntesis d'informació

-

Capacitat de contactar amb altres entitats i fer ús dels recursos que aquestes poden
oferir.

-

Interactuar amb els agents dinamitzadors del barri.

-

Capacitat de decisió sobre quina informació es transmetrà i com es farà.

-

Treball en equip

-

Capacitat d'organitzar-se com a grup per donar un servei

-

Exploració del barri

-

Desenvolupament d'habilitats de comunicació

-

Percebre la importància de compartir amb altres persones el que ells poden aportarlos-hi

-

Sentiment de pertinença i comunitat.

-

Capacitat de fer una avaluació de l'experiència i ser autocrítics.

-

Desenvolupament la creativitat.

Descripció del servei:
-

Fomentar el coneixement, la valoració i l'ús positiu de les zones verdes del barri

-

Sensibilitzar a la comunitat sobre la importància de la cura del medi ambient i sobre les
zones verdes del seu barri.

-

Fomentar la interacció dels infants del barri amb la resta de veïns i desenvolupar el seu
sentiment de pertinença i la seva capacitat per a aportar a la comunitat.

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys
Data d'inici del projecte: Novembre 2008
Data de finalització del projecte: Juny 2009
Entitats que participen a l'experiència: Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, Ajuntament
de Barcelona (Departament de Parcs i Jardins), Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca Francesc
Boix i les escoles del barri.

Dades de contacte:
Adreça: C/Concòrdia, 33
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 324 85 38
Correu electrònic: espaiinfancia@yahoo.es

