Vols que els teus alumnes visquin i
s’impliquin en la
CULTURA DE LA TERRA!
Masia Can Girona, Sitges
Curs escolar 2017-2018
Organitzen:

Sències és un projecte de cultura de la terra i agricultura ecològica situat a la masia Can Girona de
Sitges. Cultivem la nostra collita i la venem a l'agrobotiga dins la masia i organitzem accions entorn de
la cura i la coneixença del territori. Dia a dia vivim la resposta de com som els pagesos del segle XIX.
Què us oferim?
Aquest curs escolar, conjuntament amb Empremta.org, projecte d’educació i divulgació pel medi
ambient i l’acció social, oferim un taller per a què a nens/es de 3 a 6 anys s’apropin i toquin la terra,
descobrint els secrets que amaga.
Seguirem treballant, poc a poc, per oferir-vos d’altres propostes adreçades a altres edats i també
per a públic familiar amb l’objectiu de consolidar un programa pedagògic per a tots els públics.
Desitgem aportar, especialment als infants i joves, valors com la cura per l’entorn, el respecte pel
ritme de la natura o el reconeixement de que som part d’aquest territori.

LLAVORS A LA TERRA I AL PLAT!
Què volem? - Objectius
Volem acompanyar els infants per descobrir el seu territori proper, aquell del que formen part. 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.

Què descobrirem? - Continguts
Investigarem tres conceptes clau:
1. Les llavors són imprescindibles per a què la planta es reprodueixi.
2. Cada planta té un tipus de llavor: de les llavors d'una planta sempre surten la mateixa família de plantes.
3. Les llavors són un tresor que cal cuidar, són la base de la nostra alimentació.

Com treballarem? - Desenvolupament del taller:
L’experiència s’estructura en les següents parts:
1.

Conte teatralitzat: “Imagina, imagina... una llavor!”
Els infants seran protagonistes de la història d’una llavor, experimentant de manera visual i psicomotriu
el procés de germinació, des de la llavor al fruit.

2. Investiguem i seleccionem llavors: unes per sembrar i altres per cuinar.

3. Anem a l’hort: plantem llavors i collim productes de l’hort per a la botiga

4. La nostra llavor de cada dia
Per finalitzar repartirem una llavor a cada infant animant-los a plantar-la a la seva llar amb ajuda de
les seves famílies.

I AQUEST CURS 17/18, UNA VISITA MOLT ESPECIAL (Novetat!)
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?
Si us interessa la proposta envieu-nos un correu a sencies@empremta.org i us farem arribar la
descripció complerta ajustada a les vostres necessitats i interessos.

Qui som?
Marina Barroso, ambientòloga amb 14 anys d’experiència en el disseny, organització i dinamització d’activitats,
projectes i campanyes d’educació ambiental. Cofundadora i treballadora durant 7 anys (2002-2009) de Jafra
Natura, cooperativa concessionària de la Diputació de Barcelona al Parc del Garraf. Actualment, responsable
d’Empremta, educació i divulgació pel medi ambient i l’acció social. www.empremta.org
Agnès Zander és ara la impulsora i directora del projecte Sències. Durant 20 anys ha dissenyat i executat
projectes educatius entorn de l'art, cultura i consciència per a públics escolars, familiars i generals. Ha treballat
per institucions com el Museo del Prado, Fundació "la Caixa" i Fundació "ArtAids". Facebook: Sències Can Girona
Sitges

On som?
La masia Can Girona està situada a Sitges, a la carretera C246a Km 39.2 (Recta de la Mata).

Quants alumnes poden participar?
L’activitat està pensada per acollir 1 o 2 grups classe.

Quin és el cost de l’activitat?
El preu/alumne és de 6,5 €. Inclou: 1 educador/grup–classe + materials didàctics 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 quina és la durada i l’horari?
La durada de l’activitat és de 60 minuts.
L’hora d’inici de l’activitat és a les 10 h (1r grup) i tenen una durada d’una hora o hora i mitja.

Voleu més informació?
Envieu-nos un correu electrònic sencies@empremta.org o truqueu-nos al 627978569.

