"Pangea" La gent gran del barri té uns horts a la nostra escola
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Dades de l’experiència:
"El CEIP Sant Cosme i Sant Damià ha cedit un dels espais verds de l'escola per a la creació d'un
total de set horts que han estat atorgats a gent gran del nostre barri. D'aquesta manera,
mentre les persones grans treballen l'hort, els nens i nenes tenen l'oportunitat d'aprendre
experiencialment diverses qüestions relacionades amb la natura i amb el seu entorn".
El projecte "Pangea" és una activitat que es va començar a gestar al curs 2007/2008 amb la
col·laboració del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Cosme. L'objectiu principal del projecte es
centra en la millora de la cohesió social dels veïns del barri, amb la introducció d'accions que
permeten el seu compromís, implicació, convivència i integració en el nostre centre educatiu.
Aquest projecte parteix de la necessitat real d'establir xarxes de reciprocitat i aprenentatge
entre els dos col·lectius (gent gran i infància). Ens plantegem establir un marc de relació
intergeneracional entre els nostres alumnes i la gent gran en el context del horts escolars. Hem
de tenir en compte que els dos col·lectius dels quals estem parlant pertanyen a cultures
diferenciades: la gent gran potencialment participant és, en la seva majoria, persones
immigrades d'altres regions d'Espanya que s'establiren al barri als anys seixanta i, els infants
són, en aquests moments, el 100% d'ètnia gitana amb una situació socialment desafavorida.
La idea del projecte és obrir un espai públic al barri, fruit de la interacció entre escola i
comunitat, on poder gaudir augmentant l'oferta lúdica i cultural que Sant Cosme ofereix.

La participació en el projecte esdevé per a la gent gran una experiència significativa per
diversos motius. En primer lloc, perquè potencia la importància dels coneixements que la gent
gran del barri pot oferir a l'alumnat de l'escola. En segon lloc, perquè fomenta una activitat
física, intel·lectual i emocional en la gent gran del barri, fruit de la participació en un projecte
d'horts escolars on són ells els protagonistes.
Finalment, i a partir de la interacció entre ambdós col.lectius del barri, es reforcen certs vincles
afectius que, de forma implícita, ajuden a millorar la nostra imatge com a centre, certament
bastant normalitzat si fem un balanç de la nostra evolució al llarg dels últims anys.
Però no hem d'oblidar que aquesta experiència, alhora, i en relació al nostre alumnat ens
permet:
-

Poder aprofundir en els continguts específics de les àrees de Descoberta de l'Entorn
Natural i de Coneixement del Medi d'una forma vivencial.

-

Gaudir d'un espai verd acollidor en el propi centre.

-

Afavorir la conscienciació de preservació de l'entorn natural proper.

-

Col·laborar en les tasques de manteniment d'un dels espais verds de l'escola.

-

Treballar tot un seguit d'actituds i valors de respecte envers la gent gran del barri i la
natura.

Per tant, doncs, hi trobem dos apartats ben diferenciats. Per una banda, hi ha activitats
d'aprenentatge que es desenvolupen a les àrees curriculars i per l'altra, estem donant un
servei al barri oferint-los set horts escolars per al seu conreu, ampliant l'oferta d'horts lúdics
que actualment té el municipi de el Prat de Llobregat.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Poder aprofundir en els continguts específics de les àrees de Descoberta de l'Entorn
Natural i de Coneixement del Medi d'una forma vivencial.

-

Gaudir d'un espai verd acollidor en el propi centre.

-

Afavorir la conscienciació de preservació de l'entorn natural proper.

-

Col·laborar en les tasques de manteniment d'un dels espais verds de l'escola.

-

Treballar tot un seguit d'actituds i valors de respecte envers la gent gran del barri i la
natura.

Descripció del servei:

Cedir un dels espais verds de la nostra escola per a la creació de set horts atorgats a gent gran
del barri.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Descoberta de l'Entorn Natural i Coneixement del Medi Natural
Nivells educatius: Projecte comunitari
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: Setembre de 2007
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: CEIP Sant Cosme i Sant Damià, Pla Educatiu
d'Entorn i Oficina del Pla d´Actuació de Sant Cosme (Ajuntament de El Prat de Llobregat) i gent
gran del barri.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Túria, 2-4
Població: El Prat de Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 379 41 44
Correu electrònic: a8023074@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/a8023074

