PROGRAMA EDUCATIU

LA CELLERA DE TER, TARDOR 2020

1. TRETS D’IDENTITAT

L'Aula de Natura El Meandre és una associació
sense afany de lucre, que neix l'estiu del 2019 al
municipi selvatà de La Cellera de Ter.
La funden dues persones amb formació
naturalística i una llarga experiència en el món de
la conservació del medi natural i l’educació
ambiental: Eva Yus Nájera i Raúl Bastida Vives.
Som dues persones amb una vinculació molt gran
al Delta del Llobregat, per motius personals i
professionals. L'any 2019, per necessitats vitals i
filosofia de vida, decidim marxar de Barcelona i
buscar un lloc on dur a terme el nostre propi
projecte d'educació ambiental.
La nostra seu està a Can Busquetics, una antiga
masia del segle XVIII, amb un peu a les Guilleries i
l'altre a plana al•luvial del riu Ter. Un entorn molt
biodivers, no molt alterat i encara poc conegut,
que mereix ser descobert i divulgat.
A la finca estem preparant tot un seguit de
microhàbitats i infraestructures per atreure la
fauna autòctona (basses per amfibis, un jardí de
papallones, un bosc mediterrani amb una
menjadora d’ocells, caixes-niu i caus, un bosc
comestible, hotels d’insectes, murs de pedra seca
per a rèptils, una espiral d’aromàtiques, etc) què,
juntament amb l’aula física, serviran per fer
activitats amb escolars, a partir de la primavera de
2021.
Alhora tenim un programa de sortides de senderisme
i naturalístiques per donar a conèixer els valors
ambientals i paisatgístics de La Cellera de Ter i els
municipis de l’entorn.
El nostre esperit divulgatiu dels valors natural es pot
veure a les xarxes socials, on gairebé diàriament
publiquem continguts de la nostra activitat, i
curiositats de la flora i fauna local.
“El Meandre” està inspirat en la evocadora ferradura
del riu Ter al pantà del Pasteral. Alhora els meandres
representen els rius salvatges, sense domesticar, i per
extensió, la natura primigènia, no antropitzada.
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2. IDEARI

Des d'El Meandre entenem l'educació ambiental com una eina de transformació social que vagi més enllà de
la descoberta de l'entorn natural i la sensibilització ambiental, com es va recollir a la carta de Belgrad (1975).
Considerem imprescindible que les persones adquireixin una actitud crítica que els permeti analitzar les
problemàtiques ambientals. El resultat d'aquest procés ha de generar una consciència que desperti en les
persones la "necessitat" d'implicar-se en la solució d'aquestes problemàtiques.
Avui dia, encara tenim tendència a valorar més el que tenim lluny, a tots els nivells. Tenim idealitzats els
grans espais naturals com podríem ser els Pirineus i el Delta de l'Ebre a Catalunya. Així que considerem que
l'educació ambiental ha de prioritzar la descoberta del nostre entorn més proper. Com a efectes positius, a
banda de generar identitat de les persones amb el seu territori, també contribueix a un estil de vida i una
mobilitat més sostenible.
Creiem que com a educadors ambientals hem de donar més pes a la transmissió de valors que a la de
continguts. I, tenint en compte que els nens i nenes i els joves s'emmirallen en els adults que els
acompanyen, la nostra credibilitat passa per ser un reflex d'allò que promovem.
Del nostre ideari se’n desprenen els següents objectius:
1. Estudiar el patrimoni i els valors naturals del nostre entorn més proper.
2. Divulgar aquests valors naturals de manera que generin un vincle emocional en les persones que els
descobreixen. Estem convençuts de la sensibilitat innata dins tots els nens, i també en els adults, vers a la
natura.
3. Potenciar aquest vincle emocional per contribuir a crear una societat respectuosa amb els altres éssers
vius amb els quals compartim la biosfera.
4. Ajudar a entendre els processos ambientals de manera interrelacionada amb els socials, culturals i
econòmics.
5. Promoure un estil de vida coherent amb els criteris de la sostenibilitat, que millori la salut dels
ecosistemes i de retruc, la nostra.
6. Sensibilitzar a la població de les problemàtiques ambientals locals i globals per que s’impliquin en la
protecció del medi ambient.
7. Aprofitar el poder terapèutic de la natura per millorar la salut de les persones, en especial, d’aquelles
més sensibles.
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3. BASES PEDAGÒGIQUES

La natura és un marc incomparable per al desenvolupament dels infants, afavoreix la seva autonomia i salut
mental i emocional. Ens agrada la dita: “No hi ha joguina que superi a la natura”.
A més, és un reconegut recurs pedagògic per gairebé totes les
competències del currículum escolar, que permet
l’aprenentatge vivencial des de l’observació i la interacció. En
l’àmbit acadèmic l’educació ambiental és més que una
matèria, ja que es reconeix el seu caràcter transversal.
El nostre equip creu i treballa en la pedagogia activa, i entén el
nostre paper com facilitadors del procés d’aprenentatge,
descoberta i fascinació pels processos naturals inherent a la
infantesa.
En aquest sentit, el nostre estil beu de diferents fonts (ReggioEmilia, Montessori, Wild, Heike Freire, les escoles de bosc, les
escoles vives...) i es basa en el respecte, l’horitzontalitat, la
confiança vers als infants i el seu “mestre interior”, perquè
puguin créixer amb llibertat, autonomia i esperit crític.
Prioritzem experiències vivencials, reals, directes, què posen
en valor la diversitat i no jutgen als infants/joves.
Ens adaptem al projecte educatiu de l’escola i centres
d’interès. Truqueu-nos i en parlem.
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4. EQUIP TÉCNIC

Raúl Bastida Vives té 11 anys d’experiència com a educador
ambiental amb escolars a diferents espais naturals de Catalunya i
com ai informador als Espais Naturals del Delta del Llobregat i al
Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola.
Com a ornitòleg professional ha participat en diversos estudis
d’avifauna a Catalunya (cens d’aus estepàries a la Plana de Lleida,
estudi sobre colonització d’ocells en zones cremades, Atles de
l’avifauna de la Plana de Gavà, migració de rapinyaires a Garraf i
Collserola, avifauna ripària d’Abrera, etc.).
És cofundador del projecte de turisme responsable i
sostenible Ecoitineraria. També ha treballat amb tasques de difusió
del programa “Parc a Taula” de la Diputació de Barcelona. S’ha
format com a “Especialista d’Aula de Natura” amb l’Institut Erudite.
En l’àmbit del voluntariat, és cofundador de la Plataforma S.O.S.
Delta del Llobregat, ha col·laborat voluntàriament durant gairebé 10 anys en el seguiment d’aus a les zones
del Delta del Llobregat sense figures de protecció i ha coordinat l’agenda d’activitats (censos, maratons
cooperatives, visites guiades, xerrades, etc), organitzats conjuntament amb DEPANA. És cocreador de
l’Exposició “El Delta del Llobregat, tan fascinant com desconegut”.
A més de per les aus, s’interessa per la botànica i és un apassionat del senderisme (és el guia de les sortides).
Eva Yus Nájera és biòloga i
naturalista i ha col·laborat durant
més de 10 anys amb entitats
mediambientals en tasques de
comunicació, disseny web,
campanyes de difusió, sortides,
xerrades, articles de revistes i web
etc, a DEPANA, S.O.S. Delta del
Llobregat, el grup de WWF
Barcelona, la Xarxa per una Nova
Cultura de l’Aigua, la campanya
10:10, la plataforma Aturem
Eurovegas, Delta Viu, etc..
S’interessa per les aus, plantes,
l’etnobotànica, la cuina saludable,
la cosmètica natural, i té nocions
de il·lustració naturalística. Al
projecte ha creat la web www.elmeandre.cat, i és la community manager; també coordina la creació dels
microecosistemes demostratius, i gestiona els temes administratius.
Estem en constant formació i comptem amb la col·laboració d’experts en diferents disciplines, des de la
pedagogia, l’arteteràpia, fins a la flora, ecologia, etc.
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5. ASPECTES PRÀCTICS

En el marc de la pandèmia actual oferim “sortides d’entorn” en els espais naturals als voltants de les escoles.
Són sortides que es poden fer a peu, i en les que el guia recull als alumnes a la porta de l’escola (o la classe)
per a complir les ràtios. Són de tres tipus:
•
•
•

Excursions
Tallers a la natura
Projectes de ciència ciutadana.

El Meandre es fa càrrec del guiatge i de tots els materials necessaris per dur a terme les activitats (inclosos
en el preu).
Les activitats seran totes matinals. Durant la sortida es dedicarà una estona a l’esmorzar i al joc lliure.
La nostra associació té una pòlissa d’accidents que cobreix a tots els usuaris (menors i personal docent
acompanyant) i una altra a tercers (de responsabilitat civil).

6. AVALUACIÓ

L’equip d’El Meandre ens comprometem amb un servei de qualitat (segons els criteris proposats a la guia
“Fora de Classe” de la Societat Catalana d’Educació Ambiental), amb una constant millora en base a la nostra
formació continua, l’autoavaluació, i la resposta dels infants i el professorat.
Per aquest motiu, desprès de l’activitat passarem un qüestionari als mestres que podran omplir abans de
marxar o, si prefereixen disposar de més temps, es pot enviar per correu electrònic. Agrairem la màxima
sinceritat per part dels docents sobre les activitats així com suggeriments de millora.

7. PREUS

La tarifa per les sortides amb escolars és de 120 Eur per classe (tenim ofertes de llançament del programa
d’activitats Tardor-2020, contacteu-nos i en parlem).
Per altres tipologies d’activitats no descrites, per treballar algun projecte concret o per assessorament,
consulteu-nos.
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NOTA SOBRE LA COVID-19

A El Meandre ens adaptarem a les pautes higièniques preventives dictades pel Departament d’Ensenyament
i els centres educatius dintre de la nova “normalitat” (encara per determinar).
Actualment disposem d’un “Pla de contingència per prevenir i reduir els riscos de contagi del COVID-19”, de
aplicació a totes les nostres activitats.

CONTACTE

Whatsapp: 621268944 / Info@elmeandre.cat
https://www.elmeandre.cat/
https://www.facebook.com/elmeandre/
https://twitter.com/el_meandre/
https://www.instagram.com/el_meandre/
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