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Aquest ha estat un curs excepcional per molts motius. El coronavirus ha confinat les nostres vides i ha deixat en repòs coses tan importants com la vida a l’exterior, anar a l’escola,
les relacions amb les persones… Ho hem enyorat i, sobretot, ho hem pogut valorar i agrair.
L’encetàvem amb el projecte d’Escola al Bosc. Ha estat l’oportunitat d’enfortir el necessari
vincle amb la natura tenint-hi una relació quotidiana i continuada, per observar, explorar,
descobrir i viure-hi experiències imprescindibles per educar una actitud sostenible i
compromesa.
Creiem en una educació que ens retorna a la natura, tocant-la amb
les mans i arrelant profundament, per emprendre un camí de coneixement.
Els infants ens han mostrat cada dia com n’és d’important
per a ells aquest viure a l’exterior, tant per les experiències
sensorials i afectives, com pels estímuls motrius, cognitius i intel·lectuals.
Hem recollit les experiències al bosc i les investigacions
que vam iniciar la primera part del curs, i ara tenim el
goig de presentar-vos un petit recull amb les essències
destil·lades del que ha anat passant amb cada grup d’infants i joves.
El temps que hem estat tancats a casa, als boscos de
Can Roca les plantes i els animals han reconquerit el seu
espai. Hi tornarem amb el respecte i la cura que, com que els
coneixem i estimem, sabrem donar-los-hi.
Comunitat Educativa de l’Escola Cooperativa El Puig
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Educació Infantil / 2-5 anys

Els nens i nenes d’Infantil tot just enceten la vida. Tenen els anys que poden dir amb els
dits d’una mà i ens proposem endinsar-los, ja des d’ara, a la Natura.

Ens sorprèn la seva capacitat de vincular-s’hi, admirant-se de tots els petits tresors
que hi troben: pedres, terra, pals, animalons, pinassa, petjades, fulles, pinyes i aglans;
talment com si les veiessin per primer cop. Proven i proven d’enfilar-se, saltar i córrer
i cadascú ho fa a partir del que sap i per damunt de tot, seguint l’estela d’on desitja
arribar. El contacte amb la realitat els fa forts, conscients i compromesos. La natura,
com un mirall, els ensenya qui són en relació als altres elements.

Som natura.
I ho sabem. I de vegades, vora el mar o dins
del bosc, caminant damunt la terra, sota el
cel, podem sentir-ho.
Jordi Pigem

En tornar el primer dia del bosc, els nens i les nenes de 3 anys s’expliquen:

- Al bosc li vam dir: Que podem entrar?

- I el bosc va dir que sí.

- I va començar a fer vent i es movien les fulles

- I també es movien els altres arbres

- I les fulles i els troncs

- I feien xfffff, xfffff, xfffff
Què hem perdut nosaltres, els adults, que som capaços de posar en perill la casa comuna de tots, el nostre Planeta? Hem de recuperar el record del fil de la xarxa de la vida
que ens ha dut fins aquí.
Caminant damunt la terra entre els infants, retrobem la possibilitat de sentir-nos part
d’un univers del que ens hem de fer, necessàriament, responsables.

Ells ja ho estan fent. Us hi sumeu?
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Què fa que sigui tan difícil, a vegades, decidir cap a on caminarem? Crec que hi ha
un magnetisme subtil a la Natura, el qual,
si ens hi dirigim de manera inconscient,
ens guiarà de manera correcta. “
Henry David Thoreau, Caminar

En les seves caminades cap al bosc els infants gaudeixen
aturant-se pel camí, observant tot allò que hi van trobant.
Un cop al bosc, les caminades es transformen en passejades tranquil·les, cada descoberta vol el seu temps. Es
meravellen dels tresors que veuen i, en cada troballa, apareixen nous interrogants que els desperten ganes de descobrir, de saber una mica més. Pedres, pinyes, fruits, pals,
closques de cargol o la ploma d’algun ocell. S’ho guarden
a la butxaca, a la motxilla o al cistell i ho porten fins a l'escola. Ara ho volen compartir amb vosaltres.
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Classe dels Cargols / 2 anys

Ens apropem
a la natura

Els CARGOLS, els més petits de l’escola, tenen
tot just dos anys. Han començat a descobrir que
la natura forma part de les seves vides, apropant-s’hi de forma pausada i observant què passa al seu voltant.
Tot comença amb una carbassa, la seva arribada a la classe ens obre una porta a descobrir un petit món natural al
seu abast. Aquest fruit els atrau de seguida, comencen a
tocar-la, la volen aixecar i expressen el que ja saben. De
seguida sorgeix el desig de saber què hi deu haver a dins,
per això la volen obrir i utilitzen els recursos que coneixen
i tenen a l’abast.

- ÉS DEL COLOR DE LA MANDARINA

- ÉS “RAN”

- ÉS MOLT GROSSA

- PERQUÈ ESTÀ MOLT DURA I NO L’HEM POGUT TALLAR.

UNA CARBASSA
7

Els nens i nenes de la classe dels Peixos els expliquen que
a l’escola hi ha una cuina i segur que l’Eduard, el cuiner, té
un ganivet per obrir la carbassa.
Així, doncs, amb molta il·lusió surten carregats amb la carbassa i disposats a saber què hi trobaran a dins.

- a dins hi ha una mandarina

- O UNA PERA

- UNA POMA

Indaguen, investiguen, es fan preguntes i la sorpresa i
l’emoció empenyen el desig de voler anar més enllà i de
saber-ne més.

- ÉS BLANC

- HI HA UN FORAT

- SÓN LLAVORS!!!
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L’Hort
És així com, a poc a poc, aquestes mirades que
tot ho interroguen van més enllà.
D’aquella primera carbassa que arriba de forma
tan especial a la classe, n’esdevé una sortida a
l’hort.
Quan arriben, veuen diferents tipus de carbasses, unes de
molt grans i llargues, altres més petites. També s’adonen
que té una flor molt bonica.
Intenten collir-les, però, costa una mica, estan molt ben
agafades, entre tots ho proven i finalment les poden arrencar.

- VAM ARRENCAR LA CARBASSA AMB FORÇA

- NO PESAVA!

- ÉS PETITÓ AQUEST PEBROT!

- JO TAMBÉ TINC PLANTES A CASA

- ELS TOMÀQUETS SÓN FINETS RODONS I FAN OLOR.

- VAM VEURE PEBROTS VERDS QUE SORTIEN D’UNA PLANTA

- ELS PEBROTS SÓN LLARGS

Trepitjant la terra, sentint com s’ensorren els seus peus, les olors, els
colors, les diverses textures, descobreixen, que més enllà del que
ja coneixien hi ha altres verdures i
hortalisses.

- EL BITXOS SÓN GROCS I VERMELLS I LLARGS I PIQUEN MOLT

- I L’ALBERGÍNIA LILA
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El bosc
“I nosaltres, ens apropem al bosc?”
Amb l’alegria de gaudir d’una experiència tan engrescadora, surten de l’escola carregats de molta emoció, complicitat i algun dubte, i així és, com arriben al bosc.
Des del primer moment connecten amb la natura i es van
sentint atrapats pel benestar que flueix quan estàs a prop
d’ella. Aquest lligam els acompanya al llarg del dia.

- ENS VAM ENFILAR EN UN ARBRE

- JO TAMBÉ “ENLILAVA”!

- VAM TROBAR BOLETS A TERRA

- HI HAVIA PALS A TERRA

- TENÍEM UN TRONC “RAN”

- CANTÀVEM LA CANÇÓ DE L’ESQUIROL, PERÒ NO EL VAM VEURE

- AGAFAVA UNA PINYA QUE SURT DEL BOSC D’UN ARBRE, DE DALT

- UN ANIMAL S’HA MENJAT LA PINYA

- HI HAVIA CAIXES QUE VIVIEN ELS OCELLS A DALT DE TOT

Aquests infants han cercat una manera d’assaborir la natura que els ha deixat empremta, cal que això continuï sent
així. S’han enfilat als arbres, han corregut, cantat, jugat...
Arriben de nou a l’escola, carregats de pinyes, glans, branques, pinassa, fulles, pedres, algun bolet... però sobretot
impregnats d’il·lusió.
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Classe dels Peixos / 3 anys

Bosc, que
podem entrar?
Se senten atrets pels espais oberts i per als animals que hi poden trobar. S’engresquen imaginant que poden veure un lleó i una gallina al
bosc, un cocodril al mar... així comencen a conversar sobre tot allò que volen aprendre, conjuntament, al llarg d’aquest curs. L’interès pels animals els porta a descobrir quin és el seu hàbitat.
Alguns animals viuen a la selva, altres al bosc.
D’aquesta manera anem definint aquests espais
tan diversos, tot allò que saben es confon en el
seu imaginari. Podem trobar una tomaquera o
una pomera al bosc? Les oliveres fan pinyes?

Volem veure animals
- A MI M’AGRADEN ELS CONILLS. JO UN DIA, A LES VINYES VERDES,
VAIG VEURE UN CONILL CÓRRER. JO VULL VEURE CAVALL.
- JO CREC ELS CONILLS VIUEN A UN NIU

- JO EL VAIG VEURE DALT D’UN ARBRE.

- JO VULL VEURE ELS OSSOS, A ESPARREGUERA

- VIUEN A LES COVES

- M’AGRADARIA VEURE UN LLEÓ. HE SENTIT UN LLEÓ A UNA MUNTANYA.
- VULL VEURE UN LLEÓ AL BOSC

- UN ELEFANT EN UNA GRANJA

- UN COCODRIL AL MAR

Amb aquests nous interrogants surten a passejar pels
camps del nostre poble, veuen la recollida d’olives i arriben fins a un hort on poden veure les plantes que hi ha i
alguns animals.
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Les olors, els sons... tan diferents dels de la vida al poble
els connecta directament a la terra.

- A UN HORT HI HA POMERES I GALLINES

- I UNES COSETES PER PENJAR TOMÀQUETS

- JO HAVIA MENJAT UN TOMÀQUET PETIT

- TAMBÉ HI HAVIA GALLINES I GALLS

- MENGEN BLAT DE MORO

- I ENCIAM I CUCS

L’HORT S’ASSEMBLA A UN BOSC?

- ERA UNA MICA GRANDET I UNA MICA PETIT.

- ESTAVA TOT TANCAT I TENIA UNA PORTA PER ENTRAR.

- NO ERA UN BOSC.

- EL BOSC ÉS LLUNY, S’HI VA AMB AUTOCAR.
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Què és un bosc?

COM HO FAN PERQUÈ HI HAGI BOSCOS?

LA BERTA ENS HA PORTAT...

- JO JA HO SÉ. UN ARBRE POT FER UN BOSC. MIRA, FA FUIIIIIT! I CREIX
I FA FUIIIIIIT I EN SURT UN ALTRE, D’ARBRE.

- PINYES I FULLES DE FORA

- A VEGADES N’HI HA DE TRENCATS, D’ARBRES

- DEL BOSC

- EL BOSC HI ANEM CAMINANT

- ELS LLEONS VIUEN AL BOSC

- NOOOOO, ELS LLOPS!

- LES PINYES SURTEN DELS ARBRES

- SI VOLEM VEURE UN ANIMAL ENS HEM D’AMAGAR A UN ARBRE I HEM
D’ESCALAR UN ARBRE

- JO HE VIST AL BOSC FULLES I PEDRES I ARBRES I TRONCS

- ELS PINS FAN PINYES. HI HA PINYES GRANS I PINYES PETITES

- AL MUSEU DE CATALUNYA HI HA UNA BALENA. VAIG VEURE UN VÍDEO
I UN OS QUE CAMINAVA AIXÍ. I VAIG VEURE LA MUNTANYA DE
MONTSERRAT I UN SOFÀ PER VEURE PANTALLES.
- I VAIG VEURE UNA NENA QUE ESTÀ FETA D’ARBRE

- LES FULLES CAUEN SOLES DE DALT L’ARBRE, QUAN ALGÚ MOU UN
ARBRE
- L’ARBRE TÉ UNA COSA PERQUÈ S’AGUANTI, UN PAL

- ELS ARBRES SÓN MOLT GRANS

Amb l’ajuda de la Sílvia, la mare de la Duna
s’acosten una mica més al bosc. Ens explica coses dels arbres, de la seva pell que descobreixen
tocant amb les mans, de les seves olors i aprenen a comptar els anys que tenen. Ara només
els falta poder anar tots junts al bosc.

I NOSALTRES, PODEM SER UN ARBRE?

- ESTEM FETS DE PELL, DE BRAÇOS, DE CABELL, DE DENTS, DE
CAMES...
- ELS ARBRES NO TENEN PELL. SÓN DE TRONC
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Bosc, que podem entrar?
- AL BOSC LI VAM DIR: -QUÈ PODEM ENTRAR?

- Hi HA UNES CASETES ALS ARBRES DELS RATPENATS I DELS OCELLS

- I EL BOSC EM VA DIR QUE SÍ QUE PODIEM ENTRAR, I VA COMENÇAR A
FER VENT I ES MOVIEN LES FULLES

- ELS RATPENATS DORMEN AL REVÉS, AMB EL CAP A SOTA I LES CAMES A
DALT I DE DIA

- I TAMBÉ ES MOVIEN ELS ALTRES ARBRES I LES FULLES I ELS TRONCS

- POTSER ESTAVEN A DINTRE LA CASETA DORMINT, PERQUÈ HI VAM ANAR
DE DIA.

- I FEIEN XFFFFFF-XFFFFFF-XFFFFF

- JO VAIG FER UN PETÓ I UNA ABRAÇADA A L’ARBRE.

Ens fem nostre el bosc amagant-nos entre els
arbres. I és així com arribem a fer-nos responsables de conservar la naturalesa, des d’un amor
que no emmudeix en la seva contemplació poètica sinó que s’expressa plenament en el compromís quotidià de preservar-la.”
Teresa Franquesa

El bosc els rep, un matí de novembre. Li demanen permís
per entrar-hi i ell els respon amb el so de les seves fulles i
branques movent-se pel vent. Amb la seva generositat els
deixa entrar tots junts a descobrir-lo.
El bosc els acull i els infants, ràpidament l’abracen, el toquen i el gaudeixen observant-lo amb un silenci i un agraïment sorprenent. Ja han començat a anar CAP AL BOSC,
ara, simplement, tenen ganes de tornar-hi.
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Classe dels Cavalls / 4 anys

Quan anem
d’excursió ens
cansem
Els reptes et fan descobrir coses sobre tu
mateix que ni tan sols coneixies.“

Comencem el curs amb una gran notícia: “el dia
de color carbassa anirem d’excursió”. Anem coneixent l’entorn natural d’Esparreguera i, a la vegada, el nostre cos i les seves possibilitats.
Durant el camí es fixen en els llocs per on passem: la muntanya de Montserrat, el pont, el
pagès que treballa al camp... Es qüestionen si
anem a llocs que estan a prop o lluny de l’escola,
tot valorant el seu cansament i si van caminar
molt o poc.

Després de la primera excursió a un camp d’oliveres de la
Plana, es proposen un repte:

- VOLEM ARRIBAR A LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

- HI ANIREM TOTS JUNTS

- SI PUGEM TOTS JUNTS A LA MUNTANYA, LA MUNTANYA CAURÀ

- NOOOOO! PERQUÈ ÉS MOLT ALTA I ESTÀ MOLT, MOLT APRETADA I NO POT
CAURE
- SI ANEM RECTE I ARRIBEM A LES OLIVERES, QUAN S’ACABIN ARRIBAREM A LA MUNTANYA

Cicely Tyson
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- Saben que hi ha uns corredors que fan una cursa de muntanya
i no es cansen. Però encara no saben com ho podem fer nosaltres per no cansar-nos i demanem ajuda a les famílies.
- LES VEGADES HEM INTENTAT ANAR A LA MUNTANYA PERÒ NO HI HEM
ARRIBAT!
- L’ÒSCAR ENS VA EXPLICAR QUE HEM DE MENJAR MOLT I BEURE AIGUA

- MENJAR PLÀTANS, XOCOLATA NEGRA, FRUITS SECS

- ENS DONEN FORÇA, MÚSCULS I ENERGIA.

La Maria ens ha explicat que ens pot anar bé cantar una
cançó mentre caminem, ja que ens ajuda a tenir el cap distret. També ens podem fixar amb els senyals que indiquen
rutes.
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Anem al bosc
Ara que ja saben com no cansar-se i quines coses necessiten, ja se senten preparats per anar al bosc i iniciar aquesta
nova aventura.

Se senten atrets i captivats per tot allò que els envolta. S’aturen a observar els elements
naturals que van trobant al bosc, els hi agrada recollir-los. De mica en mica van prenent
consciència que no poden agafar totes les coses que troben al bosc.

A la classe els tenim classificats i els agrada mirar-los i dibuixar-los.
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Què podem fer amb les
plantesi fruits que trobem
al bosc?
Al bosc troben un magraner i els hi agrada tastar les magranes que té. Un cop arribem a l’escola, les obrim i mirem
de quin color són.
El Pau ens explica que la seva iaia fa suc de magrana i li
fem una carta per convidar-la un dia a ensenyar-nos com
es fa.

- AMB LA MAGRANA I LA MANDARINA ROSCANT AMB L'ESPREMEDOR,
HEM FET SUC.

La Martina ens porta mate a la classe, una infusió típica d’Argentina. Així és com comença el seu interès per
conèixer altres plantes que serveixen per fer infusió. El dia
que anem al bosc ens proposem buscar-ne i provar-ho a
l’escola.

La Tània i l’Andreu, els pares de la Júlia Visa, ens conviden
al laboratori de secundària per ensenyar-nos a fer sopa de
farigola. Per poder-la fer, utilitzem alguns dels materials
que hi ha al laboratori, com balances, embuts, filtres...

- PRIMER HEM POSAT OLI A LA CASSOLA I ALLS.
DESPRÉS HEM POSAT EL CALDO I LA FARIGOLA I
HA BULLIT 10 MINUTS. HO HEM POSAT AL
COLADOR. HEM POSAT EL PA SEC I HEM PASSAT
LA TRITURADORA.
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Classe del Lluna / 5 anys

Sotabosc
LES PETITES COSES
Hi ha dies feliços que són tan curts
que voldria veure-me’ls a glops
i assaborir cada instant.
M’enlluerna el verd de les fulles
de l’alzina, el marró i l’ocre que pinta
la roureda i els penjolls de campanetes
blanques que poncellen les flors de l’arboç.
(...)
M’esclata de joia el cor per un ocell, o una flor, i
les petites coses que també son llibertat.
Josep Ventura i Codina

Tot va començar amb les passejades pel poble. Buscàvem un lloc fora on poder-nos-ho passar bé, de primer els
infants van pensar que podríem anar als parcs d’Esparreguera, però vam trobar llocs molt més interessants on la
creativitat ens feia sentir uns més a prop dels altres.

- JO CADA DIA QUE VAIG AL BOSC EM TROBO PINS. SÓN UNS ARBRES
QUE FAN PINYES
- JO UN DIA VAIG VEURE UNES ROQUES BLAVES QUE EREN MOLT ALTES

Primer vam anar a unes oliveres, després a la riera i
més endavant al camí de la Vinya Vella, sempre amb la
muntanya de Montserrat de fons.
Cada cop semblava que estàvem més a prop del nostre
objectiu, trobar un bosc o una muntanya on poder-hi anar
a jugar.

- PODEM ANAR AL BOSC A FER UNA CABANA

- HI HA MOLTS PALS I TRONCS, AL BOSC

- AL BOSC HI HA ANIMALS: PORCS SENGLARS, OCELLS, ROSSINYOLS,
ESQUIROLS, POTSER HI HA CAVALLS I VAQUES
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Al terra del bosc hi ha lletres
Com us sentiu quan esteu al bosc?

Anem a les classes de primària i els hi demanem als nens i
nenes que si van al bosc ens ajudin a trobar les lletres que
ens falten. Sobretot ens falten les lletres de pals “torçats”.

- ENS FA JUGAR

A la classe anem classificant les lletres I Les anem
penjant i així veiem les que tenim. Amb la col·laboració de tots aconseguim trobar les lletres i fer els
nostres noms combinant pals rectes i pals «torçats»

- TROBEM PALS QUE SEMBLEN LLETRES PERÒ
SÓN PALS
- SÓN DE LES BRANQUES
- HEM TROBAT LA “C”, “L”, “U”, “Y”,
“T”, “J”, “I”, “V”, LA PREGUNTA “?”,
EL “7” I LA “F”
- NO HEM TROBAT TOTES LES LLETRES…

- HI HA MOLTES COSES PER JUGAR: AMB PALS I PEDRES I ENS PODEM
INVENTAR ALGUN JOC
- ENS PODREM INVENTAR UN JOC I INVENTAR-NOS UNA CABANA

- HI HA PALS QUE SÓN COM TORTS I N’HI HA DE RECTES

- O UN PAL GROS POT SER UN CAMIÓ

- COM ELS PALS QUE SEMBLEN LLETRES

- ANAR AL BOSC ENS FA SENTIR CONTENTS

- QUAN TROBEM LES BRANQUES PER TERRA ENS FIXEM QUE HI HA LLETRES

A partir d’aquest moment el què els interessa més és jugar
i descobrir les possibilitats dels pals que troben pel terra.
Descobreixen que hi ha pals que semblen lletres i nombres, comencen a buscar-ne.
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I mentre juguen amb pals i busquen lletres i números descobreixen que trobem també alguns animals.

- VAM TROBAR UN ANIMAL QUE SEMBLAVA UNA PAPALLONA. PRIMER
PENSÀVEM QUE ERA UNA MOSCA MOLT GROSSA

- EL PROPER DIA QUE ANEM AL BOSC PODEM PORTAR LUPES DE CASA
PER MIRAR COSES MOLT PETITES I INSECTES: ARANYES, MARIETES,
FORMIGUES, MOSQUES, PAPALLONES, ABELLES, TISORETES, MANTIS,
VESPES, MOSQUITS, CARGOLS…

- I UN ALTRE ANIMAL QUE ERA VERD. ENS PENSÀVEM QUE ERA UN
SALTAMARTÍ

Tot i que aconseguim fer fotos d’algun insecte, ens costa
molt poder-los observar bé.

- VAM MIRAR UN LLIBRE I POSAVA QUE ERA UNA MANTIS RELIGIOSA,
QUE ES MENGEN EL CAP DELS MASCLES. TENIA UNES QUANTES POTES.
EN TENIA DUES AQUÍ I DUES AQUÍ: QUATRE.

Anem a primària, allà tenen una col·lecció d’aquests animals que potser ens anirà molt bé per poder-los observar:
mirar el color, com tenen les potes, quantes en tenen, i
ulls...? A la classe els observem per veure com són i els
dibuixem.

Amb el fred els animals han anat desapareixent i ara el
que realment els agrada és compartir els jocs que van inventant i els espais que de mica en mica van descobrint i
sentint-se seu.
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Educació Primària / 6-12 anys

Què és el bosc?

Nosaltres, com l’arbre, també ens prenem el
nostre temps. Temps per retrobar-nos amb el
bosc i descobrir-lo cada dia amb nous ulls.
El bosc és una comunitat d’arbres i arbustos,
flors i lianes ben avingudes, que resten impassibles per ser contemplades i immortalitzades
amb el traç del dibuix.

L’arbre sempre es pren el seu temps. Per
retrobar el temps que hem extraviat, ens
convé mirar com l’arbre creix, retrobar-se
cada setmana la mateixa branca, observar l’esclat dels brots, l’evolució de les
fulles i les flors i, d’aquesta manera, ajustar la nostra agitació interior al batec del
seu metrònom. És reposicionar-se en el
temps, redescobrir la paciència, acollir la
incertesa.”

És olor de terra humida i farigola, el vent pentinant els pins, arbres que cruixen amb glopades
de vent, el pit roig refilant.
És els milions d’anys que guarden, com un tresor, els gresos i pissarres, i la farina de falla de
les Roques Blaves.
És un bon grapat d’herbes remeieres que la saviesa popular ha fet servir des de temps immemorials per curar constipats i mals de panxa.

Jacques Tassin, Pensar com un arbre
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És una tela amb tots els verds: arbres vells i joves, gruixuts i
esprimatxats, tendres i ressecs, que ens mostren l’equilibri,
la interconnexió i la fortalesa de la diversitat.

És el regne dels fongs que, a través de la
terra i la fusta en descomposició, són els
mags amagats del bosc.

El bosc és tot allò que encara no sabem...
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Classe de l’Arc de sant Martí / 6 anys

Un bosc de
sentits
En aquest caos admirable , no hi ha més
que ordre, connexió, equilibri. Tot s’entrellaça, tot és allà per alguna cosa o perquè
sí, però la bellesa del resultat és meravellosa.”
Revista Pantera, 2019

Poble amunt, deixant enrere
places i carrers, a través de
camps d’oliveres i ametllers,
tot canvia. Al davant, un món
nou per conèixer i descobrir.
El bosc ens espera, ens ha estat esperant fins avui.

Un món de textures
Conèixer el bosc i comunicar-nos amb ell passa per explorar-lo amb una mirada nova, copsant al detall la seva
singularitat.

Els llums s’apaguen i comença
la funció: esclats de verds i
terrosos, melodies espontànies de cants d’ocells, flaires
de romaní i farigola, molses
envellutades i escorces de camins i laberints.
El despertar dels sentits al
bosc és el retrobament amb
allò més essencial, les formes,
els colors, les textures, olors i
sons com a protagonistes de
les nostres percepcions. Mirant amb els ulls tancats també el podem veure. En aquest
pell a pell, bosc i cos es comuniquen.

Molses envellutades, escorces laberíntiques, pinassa
punxant, pedres bonyegudes,
branques trencadisses…
Tacte que ens connecten
amb emocions, amb imatges.
Tocar el bosc amb el seu permís, amb delicadesa, amb la
nostra pell receptiva al què
ens vol explicar, per descobrir-hi tot un mar immens de
textures.
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Com sona el bosc?
Fregats, picats, aguts, rítmics, atabaladors, relaxants, … El
món sonor del bosc es desplega davant nostre. Tot zona.
Tot amb la seva veu particular que s’obre pas, de vegades
davant del nostre silenci, d’altres, quan els elements naturals són instruments d’una orquestra.
Parts de l’univers sonor del bosc en forma de quadre il·lustra l’experiència viscuda.

Com sona la natura?

- Quan trepitges pals, la pinassa...
- La veu d’un ocell
- El so del vent

- El de les fulles del bosc quan tanques els ulls...

Quina olor fa el bosc?
La tornada al bosc amb la intenció d’explorar-lo a través
de les seves olors esdevindrà una experiència sensorial
única. Amb l’olfacte més entrenat, recollint a cada pas
les essència de cada petit detall, s’elaborarà la metàfora, El perfum de Can Roca.
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La natura en colors
El ventall de colors que s’hi descobreix és sorprenent. Games, matisos, barreges…
Explorar el bosc a través dels seus colors embriaga, un
cop iniciat el camí de la percepció visual només pots continuar-hi caminant.

La Sílvia, la mare de l’Alzina, és bióloga, experta en els
beneficis dels boscos pels humans. Li traslladem una
pregunta: Quina olor fa el bosc?

El repte de classificar les mostres de colors passa per
idees compartides, acords i criteris a decidir. Els colors
també depenen dels ulls que els mirin. Marrons de pinya,
grocs de fulles d’om, violetes del romaní florit…

Fins ara tots els científics creien
que els arbres creixien fins a vells
i morien i ja està. Fa poc s’ha descobert que entre ells es comuniquen a través de les arrels i de
les olors. Per exemple, quan un
arbre reacciona avisant els altres
arbres, els de la seva espècie, ho
fa canviant d’olor i així els altres
es protegeixen, creant una olor diferent que no li agradi a l’insecte
que li està fent mal, per exemple.
Així parlen els arbres i les plantes,
amb les olors, si fa sol, si fa fred…
Els científics estan investigant
aquests canvis d’olors
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El bosc ens fa ballar
Aquesta experiència sensorial porta els infants a expressar-se d’aquesta manera:

Ens hem entrenat a mirar amb el cor connectat a la natura,
conèixer el bosc per cuidar-lo i estimar-lo com a un amic. Tot
el seu món de textures que t’atrapen, l’orquestra del bosc,
els milers de marrons i verds tots ells diferents, la seva olor
acollidora i especial són un encant de bellesa.
A través de l’expressió artística, les percepcions explicades amb la paraula esdevindran tangibles per a nous espectadors.

Amarats de bosc, neix el desig d’omplir l’escenari natural
amb el gest, el moviment i l’energia, fins a esdevenir coreografia.

Sens dubte, els arbres emocionen els
ballarins i els coreògrafs, perquè saben
dibuixar la figura d’un gest.
Jacques Tassin
En dansar, sensacions i emocions s’entrelliguen als descobriments. Com em fa ballar la carícia d’aquesta pedra?
Com dibuixa el meu braç el traç d’aquesta branca? Com
guien els meus moviments els ritmes picats i fregats de
la natura?

Bosc,
Aquests dies que hem estat amb tu ens has regalat un món sencer d’experiències genials.
Ens sentim molt feliços. i tu?
Tens les emocions guardades tan endintre que no sabem quines són, però nosaltres hem tingut l’emoció de descobrir-te, de
conèixer-te millor. també de tristesa de veure’t brut i l’emoció de cuidar-te. Et volem tenir per sempre.
Bosc, no tens ulls ni orelles, però segur que has notat que estem molt i molt bé amb tu. Ets un gran amic. Moltes abraçades!
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Classe del Sol / 7 anys

Desxifrem les
pedres
Trencar, ratllar, esquinçar, polir, desbastar,
foradar, picar, desgastar, esmolar, són algunes de les accions que fem amb les pedres. I trobar-les. Les pedres també pots
trobar-les. Hi ha qui se les troba. També hi
ha qui les vesteix, i també hi ha qui les
extreu, fent explotar muntanyes, qui les
guixa i qui les col·lecciona.
Si en la biografia de cada paraula podem
llegir episodis de la història del món, què
llegim en cada pedra? ”
Jordi Daví

Amb la immersió al bosc, obrim els sentits a les
particularitats que ens ofereix i de seguida apareixen moltes curiositats: com és que hi ha tants
pins? com és que hi ha esquerdes a terra? per
què en alguns llocs hi ha terra vermella? Però
hi ha una pregunta que es repeteix més que la
resta: d’on surten les pedres? A partir d’aquí
busquem respostes amb l’ajuda d’experts que
comparteixen coneixement amb nosaltres, i a la
vegada se n’obren d’altres, de preguntes, proposant-nos experiments que ens apropen al mètode científic i donen l’oportunitat de viure en primera persona diverses reaccions.

D’on surten les pedres?

- Em sembla que les pedres surten de sota terra, 600
o 300 metres més avall de les clavegueres hi ha les
plaques tectòniques, I quan xoquen formen les pedres.

- Si un meteorit és de l’univers i està fet de roques potser
en algun moment es van anar separant i van caure a la
Terra.
- Quan sabrem d’on surten les pedres, la pregunta serà
d’on surt el material perquè es creïn les pedres i anirem
fent preguntes, com es crea el material d‘on surten les
pedres, qui va decidir que es crein les pedres...
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Cap al centre de la Terra

Foguera

Farina de falla

El Jordi Prims ens acompanya al bosc i ens ajuda a
identificar diferents tipus de roques: pissarra, gres,
calcària, foguera, farina de falla. Ens fixem en el tacte:
polida, rugosa, rasposa, llisa, sense polir, punxeguda,
bonyeguda o que té bonys, que té talls; en la forma:
arrodonida, amb onades, punxeguda, rectangular, quadrada, triangular, zigzag, plana, una mica de tot, no és
ben bé rodona; en el color: verdosa, vermellosa, blavosa, marronosa, de color terra, grisós, color metàl·lic,
de més d’un color; en l’antiguitat: pissarres- més de
500 milions d’anys; gresos i calcàries – més de 200
milions d’anys; pedra foguera-.

Pissarra

Gres

Ens fixem especialment en les Roques Blaves. Estan
fetes de milonita i la falla que travessa aquesta zona
ha anat trencant les roques, que són de pissarra, i es
diu farina de falla. El vent i la pluja han fet que tinguin
aquesta forma tan estranya. Es diu erosió.
I ens fa l’encàrrec de buscar a quina distància estem
del centre de la terra.

Calcària

Al llarg de les nostres passejades pels boscos de Can Roca,
anem identificant les diferents
roques.

Hem agafat una pedra vermella
de gres i una de grisa. La grisa
es va formar a dins del mar, a
dins de l’aigua estava protegida i
no s’oxidava, perquè no estava en
contacte amb l’oxigen que està a
l’aire. En canvi, la vermella de
gres no estava a l’aigua, i es va
oxidar .Fa molts anys, Montserrat
era tot mar. Les roques calcàries
són més joves i les de gres són
més antigues.

- El centre de la terra es pot dir el radi de la terra. És
com una línia que va des del centre de la terra fins a
la superfície, que és on estem nosaltres. Es mesura en
kilòmetres i són 6378.
- Al centre de la terra hi ha lava i ferro líquid perquè
està molt, molt calent.
- I com es guarda tot això allà dintre? Perquè podria
sortir...
- No, perquè l’escorça és molt dura!

- La terra té un diàmetre de 12756 km.
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Experiments

Com podem oxidar pissarra?
Per conèixer les propietats de les roques i minerals, la Tània ens proposa alguns experiments. Esmicolem trossos de pissara i de roca calcària per
sotmetre’ls a diferents processos.

La pissarra és una roca metamòrfica que normalment és de
color grisós, però també n’hi ha de vermelloses.
Sabem quepodem canviar-li el color si la posem a una temperatura molt alta i l’oxidem.
En posem un tros al forn de coure ceràmica i el deixem a
980º durant 8 hores, sense oxigen.
Quan el treiem ha passat a ser vermellós.

La pissarra conté ferro?

Piquem amb el martell trossets de pissarra i els posem en un
full i sota del full li posem un imant per veure si aquest és
capaç d’arrossegar les partícules de ferro.
És la tècnica de la separació magnètica.
És roca calcària?

La Tània ens explica que calcària prové del material que
està feta la roca: el carbonat de calci. I reacciona amb
unes substàncies àcides fent unes bombolletes. Si això passa,
podem assegurar que la roca és calcària.

És quars?

Per saber-ho, només cal que freguem la fulla d’un ganivet i si
queda ratllada es tracta de quars.
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Ets especial!
Durant les passejades pel bosc hi ha pedres que capten la
nostra atenció sobre la resta, pedres que semblen demanar-nos venir amb nosaltres. De quina t’enamores? Cadascú en tria alguna i en fem una instal·lació artística classificant-les de manera visual. Per altra banda busquem
propietats i característiques per aprendre a llegir-les i així,
descriure amb detall la nostra pedra, que com nosaltres,
té una història.

La meva pedra és una barreja de pedra foguera i quars. Té les ratlles de pedra foguera però
té trossos rosats i blancs com el quars. No és gaire fosca; és més aviat clareta, però té alguns
trossos foscos, gairebé negres.
No és gens arrodonida, és allargada i plana i és gruixuda com dos dits de la meva mà. Pesa 80
grams.
Veia totes les pedres iguals i aquesta la vaig trobar especial perquè tenia tons roses. Me
la miro i me la miro i sempre està igual. No sé si amb el temps anirà canviant, s’enfosquirà,
potser. Però hauran de passar molts anys, milions d’anys perquè faci un petit canvi.
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Classe del Dimoni / 8 anys

Entre arbres

Entrar al bosc amb esperit contemplatiu ens descobreix la singularitat de cada arbre, en el seu
creixement, en la textura i els colors de l’escorça, en el so del vent quan creua les branques i fulles,
en els fruits, en la mesura de l’abraçada... El seu coneixement ens revela les singularitats que el fan
únic, formant part d’una espècie i d’un grup. Ens acosta a una complexitat, d’entrada inesperada. La
biologia ens ajuda a comprendre i explicar la vida d’aquests éssers que ens captiven, tan diferents
i tan semblants a nosaltres.

Els arbres potser ens volen dir coses i no els entenem?
Hi pot haver una coevolució entre la comunitat humana i els espais naturals.
No som només espectadors sinó també,
coautors, cocreadors dels paisatges que
contemplem i que ens acullen.“

Descobrir aquest doble velam permet el joc entre el que és real i el nostre imaginari. El llenguatge
s’omple de dobles sentits i ens convida a sentir, pensar, parlar, des de la pell de l’arbre o l’escorça,
des del cor o la fusta...
De la mà de l’artista Montse Valls ens situem en el bosc i el pintem. L’hem canviat i ens ha canviat. Què hi ha de nosaltres en cadascun d’aquests arbres? Què pensen? Què senten? Què diuen?
A cada traç, una pregunta.

Jordi Pigem
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L’arbre més vell del món

- Podríem fabricar una eina...

L’Alèxia porta una informació de Matusalem, l’arbre més
vell del món. Té 4847 anys i viu en algun lloc de Califòrnia.

- Com pot ser que tingui més anys que la vida que estem
vivint?
- I abans del 0 qui hi havia?

- Amb dos trossos de fusta i fer com les dues mans posades
al costat de l’arbre i una cinta mètrica enganxada i poder
moure les fustes amb una “manivela”.

Per saber els anys d’un arbre...

- No sabien comptar! Ni els anys ni els mesos!
- Abans no hi havia anys.

Comptem les línies des del centre del tronc cap a l’escorça
per aproximar-nos als anys de l’arbre.

- Sí, però ningú els comptava.
Afrontem el repte de comprendre el moment 0 del
nostre calendari cultural i
apareix la riquesa de maneres de pensar sobre els
números, la seva escriptura i el seu significat.
La conversa ens porta a
decidir com respresentarem el pas del temps. Fem
uns cartrons de 10 cm que
equivalen a 100 anys. I ens
adonem que aquests números acullen un passat,
un present i un futur ple
d’esdeveniments significatius per a cadascú.

- Però un arbre no es pot arrencar, ni tallar per veure les
ratlles i comptar els anys!
Intentem mesurar l’arbre abraçant-lo i amb pams. Però no
tothom té els braços igual de llargs ni les mans igual de
grans... Després ho fem amb cinta mètrica.

Apareix la diferència entre
l’amplada i “la volta”, el diàmetre i la longitud.
A partir de dibuixos de com imaginen l’eina, unes amb funcionament manual, altres elèctriques, consensuem fer una
fusta amb una cinta mètrica. Pot córrer per eixamplar-se
i ho poses just a la mida de l’arbre. Serà un peu de rei per
mesurar arbres.
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Potser mesura 20 metres...
Un dels dies al bosc trobem un pi que sobresurt més que
els altres. - Potser mesura 20 metres! exclamen.

- Hi ha dues maneres de mesurar-lo: una amb un helicòpter
perquè podríem deixar caure una cinta mètrica i baixar amb
una escala fina al terra. I una altra manera podria ser que
vingués un escalador i que pugés fins dalt de tot. Posaria el
primer centímetre al terra i el pujaria fins a dalt.

El pi fet a escala
El valor de treballar l’escala per representar la realitat.
Volem saber quants centímetres representaran 1m per fer
l’arbre en una paret de la classe. L’escala és la relació entre
els 18,83m del pi i els 2,95m de la paret.

A partir del tempteig, van
fent aproximacions: 1m
- 40cm, 1m - 25cm, 1m 15cm...

- Ho podríem mesurar fent una foto amb una persona al costat

Creen sistemes simbòlics
per dissenyar, calcular, mesurar i comptar, esdevenint
activitats matemàtiques de
caràcter cultural.

Pensen en l’alçada d’un cos com a unitat de mesura.

- Hem de mesurar el Pau i després mirar quants Paus serien i
multiplicar-ho.

Després d’uns quants
intents i proves, els
càlculs amb sentit i el
control de les unitats
de mesura, porten a
aproximar una alçada
de 18 m i 83 cm.

- Fins els 7m hem de
fer tronc i després les
branques.
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Dibuixant arbres
Tots els arbres tenen escorça. Alguns la tenen tan llisa que sembla de ferro fos,
d’altres tenen una pell que s’exfolia com si estigués feta de fines làmines. Alguns troncs tenen la superfície brillant i d’altres opaca. Alguns tenen l’escorça
amb molta textura, d’altres tenen només puntets dispersos.
Bruno Munari, Dibuixar un arbre
El Biel és el pare de l’Alèxia
i és jardiner. Ens parla de
com viuen i com s’ho fan
els arbres per créixer.
Sap com cuidar-los i el que
necessiten per viure bé.

Fascinats pels arbres, busquem maneres d’apropar-nos-hi
una mica més, segurs que el coneixement ens ajudarà a
dur a terme el propòsit de dibuixar-los. Bruno Munari demana fer una observació molt acurada.
El Biel Ollé, la Sílvia Gili i la Montse Valls, cadascú des del
seu vessant professional, ens aporten una part de la seva
expertesa, i ens obren nous reptes.

Parlem de llavors, empelt, malalties fúngiques,
pèls reticulars, oxigen, nutrients, cor, estrés hídric,
néixer, oliveres mil·lenàries,
arrels
resina, fulla caduca, llum solar, saba bruta,
fotosíntesi, energia, vasos
conductors...

La Sílvia és biòloga i experta en els beneficis dels
boscos per les persones.
Treballa per conservar el
patrimoni forestal

- Pot ser que els arbres ens
vulguin dir alguna cosa i no
els entenguem?
Ens explica que els arbres
es comuniquen a través de
les olors i a vegades amb
les arrels. S’ajuden entre
ells. Cadascun té una olor
pròpia que va variant a mesura que passa el dia, també si fa molta calor o fred,
si plou, si hi ha sequera.
L’olor es transmet a través
del vent.

La Montse Valls, tieta de
la Maria, és artista i està
molt centrada en dibuixar
arbres. Ens explica:
Jo dibuixo primer els troncs
i la copa. Hi ha un tros més
llarg que no té branques.
Vaig fent les branques, si
pugen o baixen. Al voltant
de les branques, les fulles,
que fan una gran taca verda, taquetes de colors, més
groc o més verd o marró.
Les de darrera, més fosques perquè no hi toca tan
el sol. L’ombra de darrera fa
que es vegi més l’arbre de
davant.

Els arbres tenen més olors
que paraules.
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Dibuixant al bosc el bosc
- El bosc es deu sentir feliç perquè l’estem dibuixant lentament i amb tots els detalls.

- Me’ls miro i realment sembla que hi hagi el bosc aquí
dintre...
- S’haurien de poder moure com si el vent bufés.

- Jo els contemplaria fins que el meu cap pensés que
s’assembla a un de veritat.

Setmana a setmana hem estat vivint el bosc, passejant entre els pins, observant-los, mesurant-los, intentant entendre les sinèrgies que estableixen entre ells, la silenciosa
comunicació a través de les olors...
Deixem que aquesta recerca sensible ens impregni del
sentir dels arbres, amb els que mitjançant una performance “empatitzem” intentant metafòricament posar-nos a la
pell dels arbres.

Vídeo del projecte

Un arbre produeix oxigen, absorbeix diòxid de carboni,
genera sucres complexos, destil.la aigua, produeix fusta,
aprofita l’energia solar de manera extraordinària, esdevé
una escultura policroma i canviant, crea un microclima, es
crea a si mateix i es reprodueix en incomptables variacions.
Jordi Pigem
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Classe del Gegant / 9 anys

Herbari
medicinal de
Can Roca
El millor laboratori del món és la natura.“
Jaume Vilalta

Entrem al bosc com qui entra en un museu, observant les obres que ha esculpit la natura: “això
és un pi”, “allà hi ha una alzina”, “quina bona olor
que fa el romaní” i “aquí està farcit de farigola”...
Estem delerosos de moure’ns per aquest espai i
enfilar-nos per tot arreu.
Prenem consciència que la natura és un magatzem de recursos i les persones la necessitem.
Fa uns quants anys, hi havia unes dones que
coneixien molt bé totes les herbes i en feien remeis. -Podem buscar al nostre bosc les plantes
que ens poden curar!
Guies de plantes medicinals, visites a l’herbolari, escolta dels experts, internet, herbaris il·lustrats...han estat la nostra font de coneixement
i inspiració per elaborar aquesta Guia Medicinal
del Bosc de Can Roca.

Plantes que curen?

Sabem algunes coses sobre les propietats d’algunes plantes: la menta va bé pels cops, la farigola pel coll, l’espígol
té propietats tranquil·litzants, el llorer va bé per la concentració, la camamilla pel mal de panxa i per dormir, la sàlvia
per la circulació, l’ortiga va molt bé per la tos... I coneixem
també algunes tècniques per preparar les herbes: bullir-les
i colar-les, infusionar-les amb aigua calenta, escalfar-les i
posar-les al coll, també es pot fer oli de cop amb pericó a
mil fulles...
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Plantes medicinals de l’entorn
Ens proposem buscar quines plantes hi ha al Baix Llobregat al mes de novembre, que és quan iniciem la recerca.
I quan sapiguem reconèixer-les, la manera de collir-les i
assecar-les, anar per les diferents zones de Can Roca -pinedes, torrents, marges, camins...- i recol·lectar-les.
Ha estat a través del coneixement científic, de la seva composició, de l’extracció i l’aïllament dels seus principis actius, que s’ha arribat a la medicina moderna.

- Què és el principi actiu?

El Miquel Rafa ens ha explicat moltes curiositats sobre vegetació, fauna, roques i minerals de Can Roca.
Què necessitem saber per recol·lectar plantes ?
Ens parla del tipus de planta -liana, herba, arbre, arbust-, si
es troba en sòl calcari o silícic, l’orientació -zona obaga o
solei-, quin aspecte té la fulla, la flor, el fruit, al voltant de
quina vegetació creix, en quina època la podem trobar, saber si està protegida, si fa olor o no, quina part de la planta
podem aprofitar...
Buscarem fonoll, galzeran, vidalba, farigola, xicòria, card
marià, espígol, garrofer, sàlvia, ruda, aladern, romaní i sempreviva.

- Són les coses que té la planta que et poden ajudar al cos
- Allò que té una bona funció pel nostre cos.
- La part de la planta que et pot ajudar.

Les herbolàries d’Esparreguera ens ho expliquen
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Com fem l’herbari?
Consensuem tota la informació que volem que aparegui
en el nostre herbari: el nom comú, el científic i en altres
idiomes, la planta original i dibuix; descripció quant a alçada, si és de fulla perenne o caduca, quan floreix, quin fruit
fa, en quin tipus de sòl viu, clima, hàbitat; en quina part es
troba el principi actiu, per a què serveix, com s’aplica; com
es cull, s’asseca, es guarda; receptes i curiositats.
Cerquem la informació que no coneixem en les guies de
plantes.

D’entre els llibres consultats, Vida, de la Joana Santamans,
ens captiva. Il·lustra i documenta 200 herbes, plantes, arbusts i arbres. Cada il·lustració s’acompanya d’un breu text
que descriu la planta i en cita les propietats remeieres.
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Classe del Bruixot / 10 anys

Retorn a
l’origen
...No vas venir a aquest món. Vas sortir
d’ell com una onada de l’oceà. No ets un
estranger aquí...”
Alan Watts

La recerca dels orígens tot buscant la identitat és un anhel constant al llarg de la història de la humanitat. Els nois i noies de la Classe del Bruixot han seguit dos camins que els han portat, en certa
manera, a retornar als orígens. Així ho explica la Joana Santamans al seu llibre Vida:
Diuen que l’originalitat consisteix en retornar a l’origen i sembla que el meu camí de pintora em porta
justament a això: a contemplar les infinites formes de la natura. L’observació detinguda que necessita
el dibuix m’ajuda, d’alguna manera, a entendre profundament cada espècie i això m’inspira i m’enamora
del món.
Un dels senders seguits ha estat seguir el camí de la mirada gran-angular a la mirada macro que els
ha permès observar detalls de la natura, origen de tota la vida. És per això que de forma atenta han
fet uns dibuixos al natural de les plantes de l’alzinar que ara tenen nom i les reconeixen quan les
retroben al bosc.
A part d’això, han realitzat una feina molt constant de registre de l’activitat de cada dia de treball al
bosc.
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Descoberta del bosc
No s’entra en un bosc de la mateixa manera que es
creua un carrer. Cal parar-s’hi perquè el bosc és l’altra
cara de la natura, aquella que es troba amagada, on
viuen criatures en l’ombra i on els rumors i els sons
tenen uns altres timbres diferents als usuals, o potser
parlen una llengua que no aconseguim comprendre i
que poden ser paraules d’amenaça o d’advertiment.
Un es para en els límits, i si s’hi entra, cal fer-ho amb
un cor diferent, una mica sobresaltat...”

Investigant l’entorn descobrim els seus components,
la intervenció humana en
el bosc, els coneixements
científics relacionats amb
l’estudi de la natura: biologia, botànica, ecologia,
matemàtiques, geografia,
geologia...l’art i el bosc..

S.Lacomuzzi

Ens cal imaginar i dissenyar. Posem en marxa les possibilitats imaginatives que ens ofereix el bosc. Observem l’estètica del bosc. En molts moments fem poesia o relats on
hi intervenen personatges i indrets d’aquest.

Observant el bosc problematitzem la seva descoberta que
ens porta a indagar, a preguntar, a qüestionar idees, a recordar conceptes. Veiem la necessitat de pensar el món i
el BOSC molt més enllà de les explicacions més senzilles.

El BOSC ens ajuda a conceptualitzar per poder-lo definir,
per poder posar nom als indrets que descobrim. Per ferho veiem que calen coneixements per a poder gestionar la
informació relativa al bosc amb criteri i de forma acurada.

Dialoguem i pensem molt
al BOSC; aquest aspecte és
transversal a tota la feina
que s’ha realitzat. Pensar
de forma lúdica i en grup
sempre és una bona manera de pensar de forma crítica, curosa i creativa.

Pensem en la importància de tenir cura del bosc. Mitjançant la reflexió sobre allò que ens trobem cada dilluns,
allò propi i allò aliè, mirem de potenciar la cultura del respecte per l’entorn. Les anades al bosc ajuden a formular
compromisos personals i del grup per a veure necessàries
una cura i un respecte vers l’entorn.
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Treball de camp
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Camí del bosc, sender de vida
Un altre treball realitzat ha seguit la idea de pensar el camí del bosc com un sender de
vida. Aquest sender els portaria a sortir de l’entorn segur de l’aula per a retrobar-se al mig
de la natura. Ho hem fet de la mà del youtuber Rubén Jiménez i dels seus vídeos on ens
diu:
...Sortim del lloc on ho tenim tot controlat i obrim els ulls d’una altra manera. Si t’ho permets des d’allà on vagis pots mirar la teva vida [...]. Els passos que fem avui mateix són els
que ens portaran al següent capítol de la història que sempre estem escrivint. Que pàgina
a pàgina anem recorrent...

Li escrivim una carta explicant-li que la seva feina ens resulta molt inspiradora i poètica;
destaquem especialment la seva frase : ‘’Cada paso si se da despacio, es un regalo en
sí’’. I que ens hem proposat fer un vídeo del nostre apropament al bosc per dibuixar, llegir,
respirar, observar, pensar...
La resposta arriba per correu electrònic, encoratjant-nos a seguir amb aquests
tipus de projectes a l’escola i adjunta un vídeo amb les seves paraules.
Treballem en petits grups l’storyboard, amb les reflexions, les seqüències de plans i el text
per a la veu en off del narrador.

El bosc ens ensenya d’on venim perquè allà és on vam començar la nostra història i on vam
començar a créixer com a humans.(...)
Anant al bosc, hem retrobat els llocs on els nostres avantpassats anaven a treballar o
simplement anaven a reposar de les llargues jornades de feina. Ells també s’entretenien amb
coses senzilles imaginant que una fulla era un avió, un pal una espasa, una pedra una pesa
d’un gimnàs o un tronc amb fulles la punta d’una escombra voladora...Nosaltres hem seguit
els seus passos...
El bosc és un lloc únic on descobrim coses que en d’altres llocs no podríem descobrir. El bosc
és un lloc on podem aprendre a estimar, cooperar, apreciar allò petit i a saber respectar la
natura.(...)
Per nosaltres el bosc és el cor de la vida encara que els humans, oblidant el seu origen,
l’estiguem destruint potser sense adonar-nos-en. Per això hem d’aprofitar cada segon de la
natura, a la natura i amb la natura...
Vídeo del projecte

I per tu, què és el bosc?
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Classe del Vampir / 11 anys

Sense final

La Terra conté els suficients elements
essencials de la vida per a construir una
biosfera pròspera sempre i quan existeixi
un sistema per a reciclar aquests elements.”
David W. Wolfe. El subsol

Què trobem al bosc?
Mentre caminem pel bosc comencem a recollir mostres
de tot allò que ens crida l’atenció: excrements de senglar i
de guineu, bolets com gites de bruixa, pets de llop, pinyes
rosegades...

Quan pensem en les xarxes tròfiques i en el cicle dels nutrients i dels elements que conformen
els éssers vius, sovint deixem de banda els més
petits, els microscòpics. Uns organismes que
viuen millor en la foscor i que realitzen millor les
seves funcions si estan en un entorn humit.
Com és que les fulles que han caigut de l’arbre
acaben desapareixent? La feina dels fongs és
la de descompondre la matèria orgànica morta en elements minerals que seran absorbits
novament per les plantes en el seu procés de
fotosíntesi. Els fongs descomponen la matèria
orgànica morta, però també s’alien amb altres
organismes per crear una xarxa en la que s’intercanvien els diferents nutrients: la simbiosi amb
algues dona lloc als líquens i la simbiosi amb les
arrels de diferents vegetals conforma la micorritza. Els fongs aporten nitrats i fosfats, mentre
que els altres organismes els aporten sucres o
aigua.
44

Tipus de fongs
Al bosc trobem fongs dels
tres tipus: sapròfits, simbiòtics i paràsits.

“Filets” blancs...

Mesurem la temperatura, primer al costat d’una alzina que
no li toca el sol; a fora surten 12 graus i després fem un forat, hi posem el termòmetre i marca 13,6 graus. Sota terra
fa més calor que a fora?...

“Això” blanc no són ni animals ni vegetals, són fongs! s’encarreguen de descompondre la matèria orgànica morta en
nutrients perquè les plantes puguin tornar a absorbir per
a alimentar-se. El miceli (fong) és tot el conjunt de fils, de
totes les hifes que són microscòpiques. No confondre els
fongs amb els bolets, el bolet és com l’aparell reproductor
del fong. Sota terra, sota cada bolet hi ha un miceli que és
el fong.

Fem el mateix, però a un lloc on hi toca el sol; a fora són 23
graus i sota terra 17 graus. Ara és al revés!

Miceli damunt unes branques i fulles

Espores al microscopi 400X

De sapròfits n’hi ha molts
descomponent la matèria.
Els bolets de soca són un
bon exemple de bolet sapròfit.

Simbiòtics

Els fongs paràsits els trobem en la fulla d’una alzina que té unes boletes
molt dures i són la causa
del fong. S’escampa per
la part de baix i l’alzina del
costat comença a tenir-ne.
Es diuen paràsits perquè
s’aprofiten de l’arbre. Poden acabar matant-lo.

Sapròfits

De simbiòtics en trobem al
costat d’una alzina i d’un
pi; l’arbre li dona aliment
i el fong ho converteix en
nitrogen i fòsfor que l’arbre
pot tornar a absorbir. Es
diu micorritza, és una cooperació. Aquest procés no
es pot veure a simple vista.
Els líquens també són una
simbiosi; els fongs porten
nitrogen i fòsfor i les algues
porten aigua. S’ajuden els
uns als altres.

Paràsits
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Fongs i humitat
Com influeix la humitat en la feina dels fongs? A l’escola preparem un experiment que consisteix en agafar una
branca amb miceli i terra i el partim en tres trossos. Cada
un el mantenim amb diferents condicions: els reguem amb
10 ml d’aigua cada dia de la setmana, tres dies a la setmana i un cop per setmana.
Volem veure quin miceli descompon més ràpid i com ho
fan els altres.
Veiem que en condicions de major humitat s’afavoreix la
descomposició del tronc i el creixement del miceli.

Que no es vegi no significa que no sigui important; és el motor de la descomposició. La productivitat estiuenca d’aquest bosc depèn de la
vitalitat de la xarxa subterrània de fongs.”
George Haskell. En un metre de bosc.
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Educació Secundària / 12-15 anys

Som Natura
Hi ha un dins i un fora de l’escola? Quin
és? De què està fet? On comença? Segons quin mapa fem posaríem un dins
i un fora en un lloc o en uns llocs, però
segons com pensem l’escola potser el
mapa és un altre i no s’acaba ni amb les
parets, ni amb les famílies...és a dir, on
comença i on acaba una escola.“

Enguany, el projecte de l’Escola ens transporta
directament al bosc, establint un vincle amb el
món natural per construir coneixements sobre
un mateix i l’entorn que ens envolta. El contacte
amb aquest espai ens desperta els pensaments
més profunds, qui som dins la immensitat de la
natura? D’on venim i on anem? Podríem ésser
sense natura? Seríem feliços, tindríem benestar
o recursos imprescindibles sense ella?...

El bosc ens dona l’oportunitat de tocar, respirar, sentir, conviure, entendre i fondre’ns amb la
natura, en relació amb els interessos i motivacions de cada etapa.
L’ésser humà és la metàfora de la llavor que
conté tot el necessari per a créixer dins el gran
ecosistema que li dona la vida i el protegeix.
Aquesta petita llavor un dia esdevindrà arbre
que conjuntament amb tots els altres farà bosc.

Marina Garcés
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D’on procedim? Cap a on anem? Som el centre del nostre món? És l’escalfament climàtic
verídic? Aquestes són algunes de les preguntes que ens acaparen el nostre temps.

Després d’unes sessions de projecte en els diferents cursos ens vam adonar que cada cop
era més evident la conscienciació col·lectiva envers el canvi climàtic.

La xarxa de vida és la natura, per tant, cal cuidar-la de manera constant. Els humans tenim
un fort sentit d’individualitat, som egocèntrics. Però realment som nosaltres el centre
d’aquest Univers?

En el mes d’octubre tota l’Escola es va reunir per celebrar un acte per denunciar l’emergència climàtica (Friday’s for future). Arran d’aquest acte hi va haver un espai per tal de poder
compartir els propòsits i propostes de cada classe.
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Decàleg

Posteriorment tots els cursos de Secundària vam visitar
l’exposició Som Natura. L’exposició convida a fer a un
recorregut dividit en 7 àmbits amb l’objectiu que les persones surtin de l’exposició commogudes per la bellesa
i la sensació de benestar que ens aporta la natura, que
entenguin el que integra el concepte Biodiversitat, sentint-se’n part, i que surtin convençudes que cal adoptar
una actitud de compromís i actuar per aturar la pèrdua de
biodiversitat, així com invertir esforços en restaurar els
sistemes ecològics que s’han malmès. L’exposició pretén
transmetre que aquestes accions són indispensables per
garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, la salut i
el benestar de les persones. La biodiversitat és una riquesa de primer ordre pel país. És possible actuar personalment i, sobretot de manera col·lectiva.

Finalment vam elaborar un decàleg que reunia tot el que
s’havia anat treballant a les aules i del qual es van acabant
materialitzant tres idees o objectius, que es van realitzar
mitjançant uns tallers participatius i organitzats pels propis alumnes.

»

I. Arribar a l’escola reduint el consum del cotxe i utilitzant alternatives menys contaminants, com ara
anar a peu, amb patinet o bici.

»

II. Instal·lar sensors de llum per reduir el consum
excessiu d’electricitat i utilitzar la llum només quan
sigui necessari.

»

III. Utilitzar el màxim possible d’energia reciclable,
com ara les plaques solars, pel funcionament de
l’escola.

»

IV. En els esmorzars i berenars no fer ús de papers
no reciclables i poder utilitzar alternatives més
ecològiques com el “Boc and Roll”.

»

V. Difondre el nostre ideal ecològic per un futur millor. #estaalesnostresmans #canviclimatic

»

VI. Netejar els espais naturals com ara boscos i
parcs.

»

VII. Fomentar el reciclatge a l’escola i al poble.

»

VIII. Entregar deures i treballs en format digital per
reduir el consum de paper. Si és necessari entregar-ho imprès, fer-ho per les dues cares.

»

IX. Incrementar els espais verds en tots els edificis,
i tenir més contacte amb la natura.

»

X. No gastar materials excessivament, i menys si
aquests materials són contaminants o perjudicials
pel medi ambient.
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Disseny i fabricació de les escombreries
de l’escola

PROJECTE CONTENIDORS de RECICLATGE

PROJECTE CONTENIDORS de RECICLATGE

Peça: Tapa

Peça: Lateral (A i B)

29,2

Un dels objectius que es van plantejar en tots els cursos va ser el fet de millorar el reciclatge a l’etapa de Secundària i per tant, es va crear un taller per construir i dissenyar les
nostres pròpies escombraries de reciclatge amb materials biodegradables. Aquest taller
estava dirigit per un grup d’experts de tercer d’ESO que van dibuixar i dissenyar les papereres.
Finalment, se’n van fer un total de 10 de paper i rebuig, 4 de plàstic i orgànica i 1 de vidre
i piles.
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Material: cartró niu d’abella, gruix 15mm
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Taller Boc N Roll
Una altra proposta va ser eliminar els plàstics i paper d’alumini dels entrepans i esmorzars. Es va fer un taller de boc
N Roll on vam disposar de l’ajuda d’algunes àvies de Secundària i va estar dirigit per un grup d’experts de primer
d’ESO.
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Els humans i la natura
Un altre taller va ser fer la representació del bust de cadascun dels alumnes de secundària fent ús d’eines digitals de
retoc d’imatge. A partir de l’exposició Som Natura, transportem el missatge de l’exposició a la nostra Escola. La
nostra manera d’expressar i representar aquest missatge
és a partir d’unes imatges de cada alumne, en les quals
hem remarcat la nostra silueta plena d’elements naturals.
Voldríem reflectir que els humans tenim un esperit colonialista, perquè ens pensem que el món és nostre i ell ha de
ser modificat pel nostre benestar i la nostra complaença.
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