Projecte de Senyalització del Parc Riu Llobregat
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Dades de l’experiència:
"Els alumnes de la UEC de Sant Vicenç dels Horts han treballat de manera transversal i a partir
de diversos tallers per senyalitzar la ribera del riu Llobregat. D'aquesta manera els alumnes
han contribuït a la protecció i millora del patrimoni natural del Llobregat".
La Unitat d'Escolarització compartida és un recurs educatiu extern vinculat als instituts
d'educació secundària, on alumnes de 3er i 4rt d'ESO realitzen l'escolarització al nostre centre
amb la corresponent adaptació curricular. Durant aquest curs dins la UEC ens vam plantejat
dur a terme un projecte d'aprenentatge servei (APS). L'aprenentatge servei és una proposta
educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte
ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de
l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu
amb utilitat social.
Dins de la UEC ens vam plantejar el projecte d'APS de senyalització al parc Riu Llobregat, que
consistia en: dissenyar, confeccionar i col·locar una sèrie de cartells indicatius per la ribera del
riu Llobregat i d'aquesta manera contribuir a la protecció d'aquest espai natural i convertir-la
en zona d'excursionistes i visitants. El projecte es va plantejat com un projecte transversal en
el que els alumnes hi han participat en tot moment i en el que s'han posat en interrelació
diferents matèries que ells realitzen com fusteria, soldadura, disseny i dibuix tècnic i pintura. El
model d'estructura ens va venir donat pels arquitectes de l'ajuntament i des de la UEC s'han
pogut realitzar petites adaptacions del disseny i l'acabat.
Un cop va estar enllestida la feina al taller, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant
el tècnic de medi ambient i la brigada municipal van procedir a instal·lar l'estructura en el
quilòmetre 16 de l'itinerari. D'aquesta manera es concreta l'aportació en la realitat propera del
nostre projecte i els alumnes en poden valorar l'impacte.
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Aprenentatges que s'han donat:

Aprenentatges de tallers d'oficis propis de: fusteria, soldadura, disseny i dibuix tècnic, pintura
Implicació en la realitat concreta aportant el nostre gra de sorra per millorar el nostre entorn
Respectar i valorar l'entorn comú i natural.

Descripció del servei:
Dissenyar, confeccionar i col·locar una sèrie de cartells indicatius per la ribera del riu Llobregat.

Àmbits de servei: Medi ambient
Matèries implicades: Fusteria, Soldadura, Disseny i dibuix tècnic, Pintura
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2012
Data de finalització del projecte: Juny 2013
Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Col·lectiu de
Cultura Popular.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Linares 2,
Població: Sant Vicenç dels Horts
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 936 561 806
Correu electrònic: uec@ccp.cat

