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Dades de l’experiència:
El projecte Bellera: compromís amb la gent i l'entorn ha estat un projecte interdisciplinar que
tenia com a objectius detectar, dissenyar i actuar sobre diverses àrees del nostre entorn, el
Vallès Oriental. En primer lloc, s'ha volgut que els alumnes coneguessin i revaloritzessin
l'entorn agrícola i la necessitat de treballar actituds respectuoses amb el medi ambient a partir
del treball en un hort ecològic i de la realització d'activitats de bioconstrucció. En segon lloc,
els alumnes han visitat el nostre entorn forestal amb el doble objectiu de gaudir del contacte
amb la natura i de detectar possibles zones crítiques de la nostra serra per tal de dissenyar i
dur a terme accions de millora. Aquest mateix procés també s'ha dut a terme en el nostre
entorn urbà proper. Finalment, també s'ha treballat l'entorn social que s'ha concretat a través
d'accions de servei que els alumnes han desenvolupat en diferents entitats de la nostra ciutat.
Les activitats s'han concretat en aquestes accions:
a) Cuidem els nostres nens: Els nostres alumnes han ajudat en les diferents activitats
proposades al PIN de Granollers.
b) Cuidem els nostres joves i adults: Els nostres alumnes han col·laborat en diferents
punts d'assistència durant el recorregut de la Mitja Marató i la cursa de Torxes.
c) Cuidem els nostres malalts: Els alumnes han desenvolupat diverses tasques de
voluntariat a l'Hospital de Granollers.
d) Cuidem-nos nosaltres: Els alumnes han reforçat la promoció d'hàbits de vida saludable,
com és el consum d'aliments ecològics i de proximitat, gràcies al treball de l'hort
ecològic que fan amb l'Associació de Rave Negre.
e) Cuidem el nostre entorn: A partir de l'anàlisi i diagnosi de la Serra de Llevant de
Granollers, els alumnes han dissenyat i han dut a terme accions de millora en
col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers. Una

d'aquestes accions de millora s'han concretat en el disseny d'una àrea de descans a la
Serra de Llevant de Granollers.

Redacció: Neus Ruiz, juliol de 2013
Aprenentatges que s'han donat:
La tipologia dels aprenentatges al llarg d'aquest projecte ha tingut dos eixos comuns: la
vivència d'experiències fora de l'aula i el compromís amb la gent i l'entorn.
-

De l'entorn social: conèixer i valorar la tasca que fan les diverses entitats de la ciutat
de Granollers, fer-se seu el sentiment de pertinença a una comunitat a través del
treball de voluntariat, reforçar actitud de solidaritat envers els altres i desenvolupar
competències personals com la iniciativa, la organització del treball, la resolució de
problemes, la responsabilitat, l'autonomia, el treball en equip i les relacions
interpersonals.

-

De l'entorn agrícola: valorar l'ofici de fer de pagès, valorar els criteris ètics en el nostre
lloc de treball, desenvolupar criteris de consum responsable relacionats amb
l'alimentació (productes de proximitat, temporada, ecològics...), realitzar petites
reparacions amb materials propis del treball de la construcció (morters), fer una
valoració crítica de les diferents opcions alhora de triar tècniques i materials
constructius utilitzant criteris de sostenibilitat, reconèixer les diferents eines habituals
per el treball agrícola, reconèixer els cultius hortícoles propis de cada estació, realitzar
diferents tasques pròpies del maneig de cultius hortícoles, fer una valoració crítica de
la necessitat de fer un ús raonat de l'aigua i conèixer i aplicar tractaments fitosanitaris
respectuosos amb el medi ambient.

-

De l'entorn forestal i urbà: conèixer els diferents espais forestals i urbans de la ciutat,
fer una valoració crítica de les zones més deteriorades i establir mesures correctives,
realitzar un procés tecnològic per a la creació d'una àrea de descans a la serra,
conèixer l'ordenança municipal de civisme de l'Ajuntament de Granollers i ser capaç de
transmetre-la a la ciutadania convertint-se per uns dies en agents cívics.

Descripció del servei:
Els destinataris d'aquests serveis s'engloben dintre de les diferents activitats que hem dut a
terme:

a) Cuidem els nostres nens: Nens de la ciutat de Granollers que gaudeixen del Parc
Infantil de Nadal (PIN). Els nostres alumnes han ajudat en les diferents activitats
proposades al PIN de Granollers.
b) Cuidem els nostres joves i adults: Des de l'Ajuntament de Granollers i altres entitats
s'organitzen diverses caminades i/o curses populars. Els nostres alumnes han
col·laborat en diferents punts d'assistència durant el recorregut de la Mitja Marató i la
cursa de Torxes.
c) Cuidem els nostres malalts: Els alumnes han desenvolupat diverses tasques de
voluntariat a l'Hospital de Granollers.
d) Cuidem-nos nosaltres: Els alumnes han reforçat la promoció d'hàbits de vida saludable,
com és el consum d'aliments ecològics i de proximitat, gràcies al treball de l’hort
ecològic que fan amb l'Associació de Rave Negre.
e) Cuidem el nostre entorn: A partir de l'anàlisi i diagnosi de la Serra de Llevant de
Granollers, els alumnes han dissenyat i han dut a terme accions de millora en
col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers. Una
d'aquestes accions de millora s'han concretat en el disseny d'una àrea de descans a la
Serra de Llevant de Granollers.

Àmbits de servei: Medi ambient, Ajuda pròxima a altres persones.
Matèries implicades: Ciències naturals, ciències socials, educació física, tecnologies.
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys
Data d'inici del projecte: octubre de 2012
Data de finalització del projecte: juny de 2013
Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Granollers, Associació Rave Negre,
Hospital de Granollers, Associació Esportiva del Bellera i Associació Excursionista de Granollers.

Dades de contacte:
Adreça: Avda. Esteve Terrades s/n
Població: Granollers
Comarca: Vallés Oriental
Telèfon: 938794914
Correu electrònic: iesbellera@gmail.com
Web: http://www.bellera.cat

