PROJECTE NATURA ESCOLA
Feedback de les accions realitzades durant el curs 2017-2018

Escola, permacultura i sostenibilitat

El projecte Natura Escola és una proposta d'educació ambiental que té com a objectiu poder
crear espais naturals que ens permetin viure en una escola sostenible.
Els espais ambientals que s’han creat o millorat aquest curs 2017-2018 són:
1. L’horta ecològica
2. Ecosistema aquàtic
3. Caseta niu de Natura Escola
4. Espais protegits per a plantes remeieres i bosc d'aliments

Annex 1: Estat de contes del crowdfunding gestionat a través de la Fundació Triodos
Aprofitem l'avinentesa per recordar que podeu descobrir el projecte escrit a:
(http://www.sagratscors.org/escoles-verdes.html)

1. L’horta ecològica

Aquest curs hem proveït l'horta ecològica d'eines i terra:
-Terra compostada (1 metre cúbic)
-Aixadellets/rampins
-Pulveritzadors d'aigua (per el planter)
-Pales grans per la terra
-Estisores de poda
-Malla negra filtradora dels raigs solars
-Planter per a l’horta

I seguint la tradició….. el cicle mitjà de l’escola se’n va al mercat a buscar planter per a l’hort:

2. L’ecosistema aquàtic
Per crear-lo, ens vam servir de:
- Bomba d'aigua amb plaques solars
- Tela asfàltica aïllant
- Fil elèctric (allargament per les plaques solars)
- Greda volcànica (filtre natural)
- Tub per l'aigua (per retroalimentilar la bomba)
- Plantes palustres (diversitat d’espècies)
- Peixos de riu (autòctons)
Cal remarcar el guiatge d’en Jesús del GDT (grup de defensa del Ter), els seu coneixement,
temps i recursos (plantes palustres i els peixos).

Escrit d'en Jesús del grup de defensa del Ter:
“Ja ho tenim a punt!!. Posem en marxa «L’ecosistema aquàtic» del cicle superior
de primària a l’escola Sagrats Cors de Torelló.
La gestació ha durat uns nou mesos, com tantes altres, i el projecte ha arribat a
bon terme. Tots estem cofois i satisfets amb la «criatura», que té un aspecte
magnífic després de molts dies de feina, d’aprenentatge i d’il·lusió d’un equip
divers i formidable: Les dues classes senceres de 5è i 6è, amb el “profe” Miquel, i
un servidor, encantat de la vida, representant al Grup de Defensa del Ter.
El GDT, entre moltes activitats, en tenim una que ens resulta especialment estimada i que creiem molt important.
I no és altra que la col·laboració amb escoles i instituts en l’aprenentatge de tot allò que té a veure amb el nostre
entorn natural, amb l’aigua, l’ecologia, el medi ambient, la gestió dels sistemes naturals i la preservació de
l’equilibri, la qualitat i la diversitat de l’entorn on vivim.
Per això estem encantats (i atrafegats) amb el bé de déu de peticions que ens arriben de tantes escoles, per fer
xerrades, explicar experiències i col·laborar amb projectes didàctics.
Un dels més interessants ha estat aquest que veieu a les fotos.
Va començar a la primavera del curs passat quan en Miquel ens va demanar col·laboració i guiatge per idear i
construir, en un trosset del jardí del pati de l’escola, un petit ecosistema aquàtic amb els alumnes.
Servidor, que disposo de força temps, vaig acceptar encantat.
I un bon dia en una aula atapeïda amb tot 5è i 6è després de multitud de preguntes idees i debats, vam consensuar
un projecte preciós. Construiríem dues petites basses amb una làmina impermeable, comunicades per un petit
desnivell.
Per allà baixaria l’aigua que una petita bomba, accionada amb dos panells solars, extrauria de la bassa inferior i
la pujaria a la superior. A l’entrada de l’aigua, un espai d’arena i graves amb un seguit de plantes palustres faria
de filtre i depurador, tancant el cicle i mantenint l’aigua neta per acollir alguns peixos que en farien la seva llar.
Fantàstic i il·lusionant!
Tant que al llarg de l’estiu, no sé ben bé com, els xiquets van aconseguir finançament econòmic i van comprar tot
el material. Al·lucina!
I a poc de començat el curs amb uns quants matins i tardes i un pilot de «treballadors» esforçats inquisitius i
alegres, hem passat fred, ens hem empastifat de terra i fang, hem après a treballar en equip i a resoldre dificultats
i hem gaudit com micos tot construint el nostre projecte.
I vet aquí que les basses són plenes, les plantes plantades i així que «l’ecosistema aquàtic» estigui estabilitzat, hi
engegarem, amb tota la solemnitat que mereix, els seus habitants piscícoles.

Una aventura i un privilegi que he pogut
compartir amb una colla de nois i noies
encantadors i alegres i un mestre
imaginatiu i coratjós, i que m’ha fet molt
feliç.
Us presentem el nostre espaterrant
«ECOSISTEMA AQUÀTIC»!!
Mil gràcies xiquets! Sou meravellosos!”

3. Caseta niu de Natura Escola
En aquesta part del projecte, hem redissenyat l'espai a mesura que hem anat entenent la
complexitat del procés.
Aquesta primera figura, ens mostra l’estructura de
la proposta inicial de l'arquitecte bioconstructor:
(arq.michele.pecoraro (eco/arquitectura y reciclaje);
( https://nosolopaja.wordpress.com/)

Al final del procés de coprojecció, s’ha optat per una caseta ja
prefabricada, la qual hem assentat en una base de ciment.

El curs de Cicle mitjà de l'escola, l'han fet créixer.

4. Espais per a plantes remeieres i bosc d'aliments

En l'àmbit de les plantes medicinals i el bosc d'aliments, podem definir dues grans fases o
actuacions, les quals les han desplegat Educació Infantil i Cicle Inicial:
1- Preparació dels llits de cultiu i espais protegits:
En aquesta primera fase (1r trimestre), les famílies, mestres i demés persones de la
comunitat educativa han reutilitzat fusta de Pi massís reciclada d'uns palets, per crear espais
i zones protegides. Tanmateix, hem fertilitzat el sòl amb terra compostada, i protegit amb
una capa generosa de “mulxing”.
2. Plantar les plantes i arbres en els espais protegits:
Una vegada entrada la primavera, ja podem començar a introduir les diferents plantes,
arbusts i arbres. És molt important preparar equips de regar, ja que durant el primer mig any
sobretot, cal mantenir els diferents ecosistemes humits i en observació continuada.

Per poder cocrear aquests espais protegits de massa vegetal en creixement, hem emprat uns
quants recursos que hem comprat, i d'altres recursos que han anat arribant de forma
gratuïta:
-Eines i recursos de persones voluntàries de la comunitat educativa
-Terra compostada (3 metres cúbics; barreja de terres)
-Travesses de Pi massís (palets reutilitzats)
-Eines (pales, cubells, galledes, martell, motoserra...)
-“Mulxing” (Triturat resultant de la poda anual; 2 metres cúbics)
-Plantes remeieres (espígol, romaní, calèndula, vinca, farigola, consolva, maduixeres de bosc,
maria lluïsa, sàlvia i diferents plantes autòctones dels turons ausetans)
-Plantes arbustives i arbres amb fruit (noguera, cirerer d'arboç, avellaner, llorers, gerds)

Annex 1: Estat de comptes del crowdfunding gestionat a través de la
Fundació Triodos

(descarregar a: http://www.sagratscors.org/escoles-verdes.html)

“ Una horta, necessita integrar la biodiversitat, igual que un nen
necessita els seus amics i família. “

