Qui som?
SomEsqueix som una associació sense ànim de lucre que iniciem la nostra activitat a principis
de l’any 2018. En aquest projecte hem coincidit persones que vivint realitats familiars i
laborals molt diferents, tenim en comú la voluntat d’afavorir la transformació social.

El treball que fem, el duem a terme en el nostre entorn més pròxim, promovent l’economia
social i solidària, treballant en xarxa i compartint els

valors de la cooperació, la

responsabilitat i la cura de la terra. Treballem per les persones.

Situem el nostre centre d’activitat a Cervelló, a la finca Torre Vileta, on podeu trobar els
hivernacles, les parcel·les de cultiu, l’aula natura, la bassa i les granotes...

Els principals eixos de la nostra activitat són:

La formació en agricultura ecològica, cultiu sostenible i alimentació saludable.

La inserció laboral i social de persones en situació de risc d’exclusió social

Cultiu de verdures i fruites amb criteris ecològics.
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Quins aspectes treballem?
L’agroecologia, la formació i el medi ambient
Per nosaltres la nostra Aula de Natura és un excel·lent recurs que ofereix l’oportunitat a
l’alumnat de viure múltiples experiències relacionades amb l’entorn natural i rural,
entendre les relacions i dependències que hi tenim i posar en pràctica actituds i hàbits
de cura i responsabilitat mediambiental, experiències interessants

per al

desenvolupament de les capacitats fonamentals en l’educació ambiental.
Creiem que l’espai on duem a terme les activitats de l’Aula de Natura té molta rellevància
en l’acció educativa i condiciona els procediments d’ensenyament-aprenentatge i
estimulen el desenvolupament de les capacitats de comprensió del medi, la seva
interpretació i l’acció responsable.
També afavoreix el desenvolupament social dels alumnes a partir del centre d’interès
de l’educació ambiental. Així mateix, es treballen altres aspectes com el consum,
l'alimentació, les deixalles, reduir-reutilitzar-reciclar, la salut i l'aprenentatge dels
valors del respecte a totes les formes de vida, l'equitat i la solidaritat cap als altres i
cap al planeta. A banda del caràcter transversal del projecte de la nostra Aula de
Natura, també s’hi tracten moltes de les capacitats que contemplen els objectius
educatius de cada etapa.

Plànol de la nostra aula de
natura
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Quins són els nostres espais?
La nostra Aula de Natura està ubicada a Cervelló, al mig de la finca de Torre
Vileta. Està dissenyada per a que els infants gaudeixin de l’entorn natural amb
espais adaptats i segurs per a l’aprenentatge i el desenvolupament dels tallers, per
a l’esbarjo i moments dels àpats... i per relaxar-se.

Disposem de diferents espais: taules de cultiu, hivernacles, parterres per a
hortalisses i plantes aromàtiques i medicinals. Hivernacle per fer-hi germinar
les nostres llavors i un espai amb animals de granja. Zona de bosc, que ens
ofereix l’ombra per als dies de més calor.

Comptem amb tots els materials necessaris per al desenvolupament dels
tallers: eines per al cultiu i manipulació dels vegetals i material didàctic.

Tots els espais estan pensats amb criteris inclusius, de manera que ens podem
adaptar a les necessitats de cada alumne.
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Quina és la formació del nostre equip educatiu?
Totes les persones que formen part del nostre equip educatiu tenen formació en
ciències mediambientals i educació social i són especialistes en agroecologia,
món rural i pagesia.
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Els tallers, es poden adaptar a les necessitats de cada grup?
Si, els nostres tallers els podem adaptar a les necessitats de cada grup i també
a les competències que estigueu treballant a l’aula.
També treballem l’anglès amb els termes bàsics que es treballen a cada taller.
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Quins objectius treballem segons l’etapa educativa?
EDUCACIÓ INFANTIL
Observar i reconèixer l’hort i els seus elements principals.
Observar els canvis a què estan sotmesos els elements de l’entorn.
Experimentar i ser conscients del que podem aprendre i captar
mitjançant els sentits.
Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Fomentar el vincle amb l’entorn natural i l’interès per la cura del mediambient.
Conèixer els sistemes agrícoles i valorar el desenvolupament tecnològic
necessari per a la satisfacció de les nostres necessitats alimentàries.
Valorar la importància del consum d’aliments frescos i saludables, cultivats
respectant el medi ambient, enfront d’altres mètodes de consum
desequilibrats.
Familiaritzar-se amb el treball físic i l’esforç.

Conèixer i valorar el propi cos i contribuir-ne al
desenvolupament adquirint hàbits de salut i
benestar.
Col·laborar en la planificació i realització
d’activitats en grup.
Comprendre i establir relacions entre fets i
fenòmens de l’entorn natural i social.
Identificar i plantejar interrogants i problemes a partir de
l’experiència diària.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Fomentar el vincle amb l’entorn natural i l’interès per la cura del medi ambient.
Descobrir les nostres interrelacions i dependències respecte del mitjà natural
i els seus elements (sòl, plantes, etc.).
Fomentar el respecte per la terra com a font de vida i desenvolupar l'interès
per no degradar-la.
Analitzar el medi físic i natural per descobrir-ne els elements, interrelacions,
organització i funcions. Conèixer els sistemes agrícoles i valorar el
desenvolupament tecnològic necessari per a la satisfacció de les nostres
necessitats alimentàries.
Investigar i descobrir les implicacions de la nostra manera de viure en la
problemàtica ambiental (tècniques de cultiu impactants, erosió, desforestació,
etc.).
Valorar la importància del consum d'aliments frescos i saludables conreats
respectant el medi ambient, enfront de maneres de consum desmesurat.
Apreciar la cultura gastronòmica tradicional.
Familiaritzar-se amb el treball físic i l'esforç.
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Catàleg d’activitats i tallers per a centres educatius

Dirigit a

Taller

Ed. Infantil, especial,
primària i secundària

Soc pagès!

Ed. Infantil, especial
i primària

Els sentits a l’hort

Masia Torre Vileta

Descobrim els sentits mitjançant el contacte amb la natura i els
seus elements principals.

Masia Torre Vileta

Descobrim les verdures d’una manera experimental, explorant-ne les
formes, els colors, les textures i els sabors.

Masia TorreVileta
o centre educatiu

Taller pràctic per a reflexionar sobre el malbaratament diari de tones
d’aliments i la generació de residus i com tenir una actitud de consum
responsable i sostenible.

Masia TorreVileta
o centre educatiu

Les llavors

Amb aquest taller es pretén que l’alumnat descobreixi totes les
particularitats de les llavors i el procés de sembra, cultiu i collita.

Masia TorreVileta
o centre educatiu

Fauna a l’hort

Amb aquest taller es pretén que l’alumnat descobreixi les formes de relació
entre els éssers vius propis de l’hort i el seu entorn. Desenvolupem el
concepte de l’ecosistema viu.

Masia Torre Vileta

Que bones, les
verdures!

Ed. primària, especial
i secundària

El malbaratament
alimentari i
els residus,
què fem amb ells?

Ed. primària
i secundària

Ubicació

Vine al nostre hort i gaudeix d’un dia fent de pagès. Farem les tasques
bàsiques que corresponen a l’època de l’any.

Ed. Infantil, especial
i primària

Ed. Primària
i secundària.

Descripció
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Dirigit a

Taller

Descripció

Ubicació

Ed. secundària

Les plantes
aromàtiques i
medicinals

Coneixerem les plantes aromàtiques típiques de la mediterrània, les
seves característiques, importància i usos. Farem un taller pràctic amb
una planta de l’època de l’any que correspongui.

Masia Torre Vileta

Ed. secundària

Agricultura
regenerativa

Principis bàsics de l’agricultura regenerativa i la seva connexió vital amb
el medi ambient i la societat.

Masia Torre Vileta

Ed. secundària

La salut i
la fertilitat del sòl.
Els microorganismes

Taller d’investigació fent servir diverses tècniques per analitzar el sòl de
cultiu.

Masia Torre Vileta

Observarem i investigarem com els cucs de terra fan, de manera
natural, un dels millors composts que coneixem.

Masia Torre Vileta

Ed. primària i
secundària

Vermicultura
(Lombricultura)

Prenem consciència de l’estreta relació que hi ha entre els productes de
la terra, la nostra salut i el medi ambient.
Masia Torre Vileta o
Consells i recomanacions per a una bona alimentació. Elaboració d’una centre educatiu
recepta de menjar sostenible i saludable amb productes de l’hort.

Ed. primària i
secundària

El plat que menges
és el món que vols

Ed. primària i
secundària

El compost.
Materials i procés
de compostatge.

Taller pràctic per fer un bon compost per a les nostres plantes

CENTRES
EDUCATIUS

Assessorament i
dinamització
de l’hort escolar.

Disseny i dinamització de l’hort escolar adaptat al centre educatiu.

Masia Torre Vileta

Centres educatius.
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On ens trobeu i com contacteu amb nosaltres?
Ens trobareu a:
SomEsqueix Social
Masia Torre Vileta, s/n
08758 – Cervelló

41.39706996112672, 1.9808662419904177

Pregunteu per en Juanma González

Ens agradaria molt que ens vinguéssiu a conèixer. Si això no fos possible, podeu
contactar amb nosaltres en el número de telèfon 722 35 51 81 i també per correu
electrònic en l’adreça somesqueix@somesqueix.com

Us esperem!
L’equip de SomEsqueix Social
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