
 
 

El parc, el nostre amic 

Dades generals: 

CEIP Josep Pla 

Baix Llobregat 

Irene Torres, Miriam Sanguino i Toni Vázquez 

a8039367@xtec.cat 

 

Dades de l’experiència: 

"Els alumnes de 3r de primària del CEIP Josep Pla han dut a terme un treball de conscienciació 

en la cura de l'espai comú, en concret amb el parc que tenen al seu entorn més proper. S'han 

dut a terme diferents accions d'anàlisi de la situació actual del parc i de la desitjada". 

El Projecte "El parc, el nostre amic" es va iniciar al segon trimestre del curs escolar 2008-2009, 

participant el CEIP Josep Pla i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El projecte està adreçat 

a l'alumnat de primer nivell de Cicle Mitjà d'Educació Primària i pretén conscienciar als nens i 

nenes que s'ha de tenir cura del medi ambient més proper, el parc, com un espai comú i propi 

a tots els ciutadans, amb la finalitat de conservar-lo i millorar-lo.  

Aquest projecte, des de la seva perspectiva interdisciplinari (ja que es treballa des de l'àrea de 

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, l'àrea de Llengua Catalana i l'àrea de 

Matemàtiques) té com a objectius que l'alumnat es posicioni positivament a la cura de 

l'entorn, que prengui consciència d'aquesta acció per a la millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans i que s'adoni de la necessitat d'espais de lleure a l'aire lliure a les ciutats i pobles. 

A nivell de competències bàsiques podem dir que es treballa la competència en el 

coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana (com a 

competències pròpies de l'àrea principal), la competència comunicativa lingüística i audiovisual 

i la competència matemàtica. A més, també es treballa el tractament de la informació i la 



 
 

competència digital, la competència d'aprendre a aprendre i la competència d'autonomia i 

iniciativa personal. 

El projecte es divideix en dos blocs de treball: la reflexió i la presa de decisions a l'aula i 

l'observació i anàlisi als parcs triats.  

Per a la seva realització s'ha potenciat el treball en petit grup, per a les observacions i a partir 

d'aquestes, les propostes extretes s'exposaran en gran grup per arribar a conclusions més 

elaborades i consensuades. 

Aprenentatges que s'han donat:  

Aprenentatges propis del curs de l'àrea de Coneixement de Medi Natural 

Conscienciació als nens i nenes a tenir cura del medi ambient més proper (un parc del barri), 

amb la finalitat de cuidar-lo i millorar-lo amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca. 

Descripció del servei:  

Prendre consciència de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i adonar-se de la 

necessitat d'espais de lleure a l'aire lliure a les ciutats i pobles. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana 

Matèries implicades: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, Llengua Catalana i 

Matemàtiques. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 8-10 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2009 

Data de finalització del projecte: en curs 

Entitats que participen a l'experiència: CEIP Josep Pla (de Sant Andreu de la Barca) i 

l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

Dades de contacte: 

Adreça: CEIP Josep Pla C/ Josep Pla, 2 

Població: Sant Andreu de la Barca 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 936532604 

Correu electrònic: a8039367@xtec.cat 

Web: http://www.xtec.net/ceip-jpla-santandreu 

 


