Vols implicar l'alumnat en la cultura de la terra, el consum
responsable o la lluita contra el canvi climàtic?

Accions educatives per la

SOSTENIBILITAT
(curs 17/18)
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QUÈ OFERIM?
Empremta ofereix diverses propostes educatives per aproximar i implicar l’alumnat en la cultura de la
sostenibilitat. També oferim un servei d’assessorament personalitzat per al disseny i dinamització de
projectes a mida de les vostres necessitats.
Apostem per les accions que deixen empremta; aquelles que enforteixen vincles entre les persones i
amb el territori, aquelles que donen resposta a les seves necessitats i posen en valor el coneixement,
l’expertesa i la cura dels seus protagonistes; aquelles que aposten pel treball en xarxa i l’apoderament
com a motors de canvi; aquelles que es preocupen tant el procés com pel resultat.

CATÀLEG DE TALLERS 2017-2018
AGROECOLOGIA I CULTURA DE LA TERRA
Empremta ha dissenyat diverses propostes educatives per a divulgar l’agroecologia i la cultura de la
terra, els dos grans pilars de Sencies, un projecte ubicat a la masia Can Girona de Sitges.
Can Girona és un marc incomparable per gaudir d’un dia al camp, apropar als infants a la vida de pagès
i descobrir com són els pagesos del segle XIX.
Volem despertar la curiositat dels infants per a descobrir el seu territori proper, aquell del que formen
part i que esdevé una possibilitat d’aprenentatge vivencial. Volem que els nens i nenes, experimentant,
divertint-se i emocionant-se, visquin amb els cinc sentits el cicle i la cultura de la terra.

S’hi ofereixen dos tallers adreçats a educació infantil i cicle inicial de primària que tenen una durada
aproximada d’entre 1, 5 i 2 hores.

 Llavors a la terra i al plat! (taller de temporada: desembre- mitjans d’abril)
A través d’un conte teatralitzat i la participació en les feines del camp (plantació i collita), els
infants descobriran el cicle de les plantes, la importància de les llavors i els productes de l’horta;
tot gaudint dels beneficis d’una sortida en grup a l’aire lliure.
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A educació primària també pesem i etiquetem els productes de la collita a la nostra agrobotiga.
(*) El conte teatralitzat compta amb material visual de suport on la llavor és una fava i atès que
es complementa el conte, desgranant una baina de fava per descobrir les llavors que conté i separar
una llavor per sembrar i d’altres per menjar, aquest taller es restringeix a la temporada de faves
(de desembre a mitjans d’abril; aproximadament)

 Qui viu a Can Girona? Convivència entre plantes, animals i persones a la vida de
pagès.

A l’horta, la granja o al bosc dels voltants Can Girona hi trobem una gran diversitat d’animals i
plantes que viuen en harmonia amb els pagesos que treballen i cuiden la terra. Voleu venir amb els
més menuts a conèixer i descobrir els seus secrets? Voleu aprofundir amb els més grans en com
l’agroecologia respecta els ritmes de la terra i en té cura?
CONSUM RESPONSABLE

 “Dóna-li la volta al consum” (CI i CM de primària)

Dinamització de diversos jocs de curta durada sobre consum responsable (compra responsable,
ecohistòries quotidianes, memòria verda, etc.) L’inici de cada joc serà mitjançant una gran ruleta
del consum, que els mateixos infants faran girar.
 “El Mercat del canvi: L’empremta del consumidor conscient” (CM i CS de primària i 1r/2n
d’ESO)
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Dinamització d’una compra en un mercat simulat on els consumidors descobreixen els impactes
associats al seu consum i busquen possibles alternatives de consum. L’espai consta de dues
parades: el mercat convencional amb objectes i ofertes atractives on fer la compra convencional i
descobrir els impactes associats (a través d’imatges amagades) i el mercat de les alternatives
(regals immaterials, segona mà, intercanvis, consum col·laboratiu, etc.) on inspirar-se per a fer el
canvi cap a un consum conscient que tingui un menor impacte i alhora posin en valor el temps, els
coneixements o els vincles personals. Els participants poden deixar la seva empremta-missatge en
un espai final.


“Festes+ sostenibles” (Educació primària; adaptacions a les diferents edats)

Taller de manualitats amb materials reutilitzats (capses amb paper de regal i tions amb taps de
suro) a canvi de petits jocs/proves prèvies que inspirin bones idees per unes festes més
sostenibles. S’aborden temàtiques com els regals, el menjar, els residus o la decoració. Finalment,
es proposa personalitzar un missatge per a desitjar unes festes + sostenibles i difondre’l a les
xarxes socials.
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
 Joc “engega’t: Participa i guanya la partida al canvi climàtic!” (Educació primària;
adaptacions a les diferents edats)

Dinamització d’un joc de taula per equips que ens planteja en format concurs diferents proves per
aprendre i reflexionar sobre l'estalvi i l'eficiència energètica d'una manera lúdica i participativa.
EnGegA’t és un joc de taula representat per l’escala de
qualificació energètica de la G a la A. Durant la partida els
jugadors avancen, encertant diferents tipus de caselles
(pregunta, càlcul, paraules tabú o Tots juguen). Els jugadors
han d’escalar de la fila de menor qualificació energètica,
caracteritzada com a la fila G, fins la fila de major qualificació
energètica caracteritzada com a la fila G.
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PREUS
El preu/alumne és de 6,5 €. Inclou: 1 educador/grup–classe + materials didàctics + una llavor de record/alumne.
El preu està subjecte a un grup mínim de 20 alumnes. En cas de ser un nombre inferior, caldria abonar el preu
mínim/grup, és a dir, 130 €.

I TAMBÉ...DISSENY DE PROPOSTES A MIDA!
Ens agrada i tenim experiència en el DISSENY D’ACTIVITATS A MIDA, tant tallers puntuals com
projectes de major durada amb la voluntat d’implicar l’alumnat en la construcció d’una societat més
justa i sostenible i en la millora del seu entorn.
Som bons coneixedors de la metodologia APRENENTATGE I SERVEI, que es basa en combinar
l’aprenentatge amb el servei a la comunitat i que aporta un valor afegit en cobrir necessitats reals d’un
territori i comprometre els alumnes en la seva millora i/o divulgació.
En aquest sentit, el coneixement del patrimoni natural i cultural de la comarca del GARRAF i del seu
teixit associatiu, ens facilita el disseny de projectes en aquesta zona.
En aquesta línia, Can Girona ofereix moltes oportunitats d’aprenentatge i d’acció en aquesta finca
agroecològica, des de l’apadrinament d’una collita a la col·laboració o estudi sobre aspectes relacionats
amb la pagesia i l’agroecologia al Garraf.
Si teniu alguna demanada que encaixi amb el nostre enfoc, no dubteu en fer-nos arribar la vostra
demanda.
Ens agraden els nous reptes i apostem per una educació amb sentit, que doni resposta a les necessitats
dels centres educatius.
T’escoltem!

VOLEU FER UNA RESERVA O NECESSITEU MÉS INFORMACIO?
 Envieu-nos un correu electrònic especificant el títol de l’activitat i el nivell educatiu i us
facilitarem una fitxa més detallada de l’activitat sol·licitada i, un cop feta la reserva, també us
enviarem les propostes de treball previ i posterior.
o Agroecologia i cultura de la terra: sencies@empremta.org
o Consum responsable i Energia i canvi climàtic info@empremta.org
 Truqueu-nos al 627978569 (Marina Barroso)
 Consulteu l’espai web www.empremta.org
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PER QUÈ EMPREMTA?
Empremta és una iniciativa que des del desembre de 2015 vol implicar activament administracions,
centres escolars, entitats i particulars en la construcció d’una societat més justa i sostenible. Facilita
accions socials i educatives transformadores profundes i duradores. Empremta té una clara vocació
social tant per la naturalesa de les problemàtiques ambientals que aborda com pel tipus de pràctiques
educatives que planteja. Entén el medi ambient com un projecte comunitari on implicar-se i
comprometre’s i aborda la sostenibilitat des d’una perspectiva integral que es nodreix de l’educació
ambiental, l’ecologia social i el treball de processos.
Aposta per les accions que deixen empremta; aquelles que
enforteixen vincles entre les persones i amb el territori, aquelles que
donen resposta a les seves necessitats i posen en valor el
coneixement, l’expertesa i la cura dels seus protagonistes; aquelles
que aposten pel treball en xarxa i l’apoderament com a motors de
canvi; aquelles que es preocupen tant el procés com pel resultat.

Empremta és una iniciativa promoguda i coordinada per Marina
Barroso Alasà, ambientòloga amb 15 anys d’experiència en
l’educació ambiental. Compromesa amb la transformació social a
nivell personal i professional i amb formació i experiència en
emprenedoria col·lectiva i facilitació de grups, aposta per
emprendre aquest nou projecte personal que, en estreta
col·laboració amb d’altres empreses i professionals del tercer
sector social i ambiental i l’economia social, permeti donar una
resposta creativa, integradora i de qualitat als reptes actuals de la
sostenibilitat.

Apostar per Empremta és donar suport a iniciatives d’emprenedoria social que volen posar les persones
i el territori al centre; és apostar per una altra manera de veure i viure el món més justa i sostenible!

Gràcies!
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