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Dades de l’experiència:
"El projecte d'aprenentatge i servei dut a terme pel grup 3D de tercer d'ESO de l'Institut La
Garrotxa consisteix en recuperar un espai molt proper al centre: el Turonet o Tossol del Bisbe.
Els tossols són formacions volcàniques abundants a la Garrotxa; aquest en particular és un
espai verd propietat de l'Ajuntament d'Olot, situat darrera de l'Escola del Pla de Dalt.
L'experiència l'ha fet funcionar com a Espai Taller de l'Escola, per fer aprenentatge de la
geologia, la flora i la fauna de l'entorn: el projecte està relacionat amb la conservació del
patrimoni natural i amb l'educació mediambiental."
El grup 3D és un grup d'alumnes que fan una adaptació curricular. Va ser escollit per al
projecte perquè és reduït, tan sols 18 nois i noies. Mitjançant el taller, els alumnes
contribueixen a la neteja i manteniment de l'espai en condicions adequades, a refer parets,
camins i esglaons, a replantar algunes espècies vegetals i a l'elaboració d'un plànol i una
maqueta de l'espai, que després servirà a altres alumnes del centre.
El procés ha de culminar amb una sortida a final de curs per tal de mostrar als alumnes d'altres
grups les feines portades a terme durant el projecte, així com una sortida conjunta de pares i
alumnes participants, per tal que els hi expliquin les feines que han dut a terme i com ha
quedat la zona rehabilitada. Finalment, també s'informa del projecte a la jornada de portes
obertes pels futurs nous alumnes de 1r d'ESO.
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Redacció: Nuri Verdú, febrer de 2014
Aprenentatges que s'han donat:
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Llengua, Ciències socials,
Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Anglès, Educació visual i plàstica, Música i Educació
física.

Descripció del servei:
Aquest projecte està relacionat amb la conservació del patrimoni natural i amb l'educació
mediambiental.
Amb l'acció del taller dels alumnes de tercer 3D s'estan portant a terme les següents
operacions:
-

Neteja i sanejament de l'espai.

-

Estesar i desbrossar per eliminar tota la bardissa i les plantes arbustives no desitjades.

-

Tallar els arbres sobrants, segons els criteris del Tècnic de Medi Ambient de
l'Ajuntament d'Olot.

-

Cremar amb el permís de Medi Ambient, totes les restes vegetals.

-

Refer les parets seques, sota la direcció i supervisió de l'Associació de la Pedra Seca del
Parc de Pedra Tosca de les Preses (els seus tècnics ens han fet un taller de com
rehabilitar les parets seques).

-

Refer els camins i els esgraons de fusta.

-

Replantar algunes espècies vegetals que cal recuperar.

-

Fer un plànol i una maqueta de l'Espai perquè la puguin utilitzar els alumnes de l'Escola
del Pla de Dalt pel seu aprenentatge.

Àmbits de servei: Medi ambient
Matèries implicades: Les sortides de camp i totes les feines del projecte estan englobades
en una matèria anomenada Projecte de tecnologia, però treballant les següents competències:
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Llengua, Ciències socials,
Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Anglès, Educació visual i plàstica, Música i Educació
física.

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Setembre de 2013
Data de finalització del projecte: Juny de 2014

Entitats que participen a l'experiència: INS La Garrotxa- Ajuntament d'Olot

Dades de contacte:
Adreça: Carretera de Riudaura, 110
Població: Olot
Comarca: Garrotxa
Telèfon: 972262200
Correu electrònic: ieslagarrotxa@xtec.cat
Web: http://www.ieslagarrotxa.cat

