Guardes
de la Terra
Programa d’Educació Ambiental

Direcció: Educació ambiental ¡mplícita
Destinataris: Alumnes de 3er i 4rt de Primària
dels Centres d’Educació Primària de Catalunya
Amb el suport de The Institute for Earth Education, E.U.A.

Amb opció a
versió anglesa!

EDUCACIÓ AMBIENTAL ¡MPLÍCITA;
Implícita és un projecte d’educació ambiental que des de fa 3 anys ofereix
activitats en forma de sortides d’un matí a diferents escoles del Vallès.
El nostre objectiu és mantenir i reforçar el vincle de les persones amb la
natura, i per fer‐ho treballem acuradament amb una metodologia activa i
vivencial, sempre amb un toc de misteri i sorpresa, necessari en les activitats
dirigides com les que realitzem.
En aquest context engeguem aquestes colònies d’Educació Ecològica, que
presentem amb el nom de Guardes de la Terra, dirigides a nens i nenes de 3er
i 4rt de Primària.

GUARDES DE LA TERRA
Aquest programa d’educació ambiental pren el format de les típiques colònies
escolars, i es duu a terme durant 3 dies i 2 nits. Tot i així, es diferencia
d’aquestes per constituir un programa d’activitats focalitzades, seqüencials i
acumulatives. Es a dir, va més enllà d’un nombre determinat d’activitats a la
natura escollides a l’atzar o per conveniència de l’equip educatiu. Les activitats
estan acuradament dissenyades perquè tinguin sentit en l’ordre que han estat
pensades i constitueixin una vivència d’aprenentatges durant els dies que dura
l’estada.
El programa Guardes de la Terra (Earthkeepers) està ideat per The Institute for
Earth

Education

(IEE),

una

Associació

amb

seu

als

E.U.A.

Des

dels anys 80s s’ha realitzat a diferents països del món, constituint una
experiència única per a nens i nenes d’entre 8 i 10 anys.
Objectius del programa
‐

Entendre com l’energia i els materials són la base de tota la vida que ens
envolta.

‐

Experimentar sensacions agradables mentre estem en contacte amb la natura.

‐

Dur a terme canvis en els estils de vida personals per mirar de viure més
harmoniosament amb el món natural.

‐

Ajudar les persones que ens envolten a augmentar la seva comprensió i
sentiments de connexió amb la Terra i la vida.
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Descripció
Les colònies comencen el dia que un mapa del “Centre d’Aprenentatge dels
Guardes de la Terra” arriba a l’escola, junt amb una carta. El mapa mostra la
situació d’aquest centre amb el nom d’algunes de les activitats que els nens/es
desenvoluparan. La carta està escrita per un tal E.M. que convida als nens/es
d’aquella escola a passar 3 dies i 2 nits al Centre d’Aprenentatge dels Guardes
de la Terra.
Un cop al centre els
nens/es són convidats a
veure per primer cop el
refugi d’E.M.
Sembla
com
si
el
personatge just acabés de
marxar. Allà es projecta
un vídeo on s’explica als
nens/es el que han vingut
a fer durant aquests 3
dies.

Així doncs, els nens/es saben que han vingut al centre per aprendre a ser un
autèntic Guarda de la Terra, és a dir, algú que entén com tots els éssers vius de
la Terra estan connectats. Algú que té sentiments especials per la Terra i que vol
estar en un contacte més proper amb aquesta. Un Guarda de la Terra s’esforça
perquè les connexions amb la Terra no es trenquin, de la mateixa manera que
ajuda als altres a no trencar les seves.
E.M. es un personatge originari dels Estats Units, així doncs, per tal de
conservar l’essència del programa algunes paraules estan escrites en anglès.
E.M. es el Guarda de les claus (les claus necessàries per descobrir els secrets de
ser un Guarda de la Terra).
Les 4 claus prenen el nom de KEYS en anglès, i cada una desvetlla
l’aprenentatge d’un dels conceptes següents.
K: Knowledge; Coneixement. Un Guarda de la Terra comprèn com tots els
essers vius de la Terra estan connectats.
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E: Experience; Experiència. Un Guarda de la Terra sap que estar en contacte
amb la Terra és un sentiment únic.
Y: Yourself; Tu mateix. Un Guarda de la Terra creu que les seves accions
marquen una diferència.
S: Sharing; Compartir. Un Guarda de la Terra sap que ajudar als altres a
millorar la seva relació amb la Terra és una tasca urgent.
Durant l’estada al Centre, els nens/es podran aconseguir les dues primeres
claus. Les dues restants les podran aconseguir a l’escola, quan tinguin
l’aprenentatge necessari.
Activitats
Durant els 2 dies i mig que dura l’estada es realitzaran 4 activitats que
conduiran a assolir l’aprenentatge dels conceptes bàsics que sustenten la vida a
la Terra: La Cadena alimentària, els Cicles dels materials, les Interrelacions
entre éssers vius i els Canvis en el temps.
Pensem que és molt més important comprendre el funcionament dels principals
conceptes ecològics que aprendre el nom de cadascun dels animals i plantes
que ens envolten. En tot cas, aquest pot ser un aprenentatge posterior.
Les activitats són realitzades de manera que els nens/es interioritzin cada
concepte d’una manera vivencial. Es mostren a continuació algunes imatges
d’aquestes.
El Restaurant Mamanatura (Cadena alimentària)
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S’escenifica com flueix l’energia des del Sol, a través de les plantes, fins els
consumidors terciaris. Els nens/es realitzen un treball de camp al bosc fent un
recompte de la quantitat d’éssers vius que pertanyen a cada grup i entre tots
obtenen la piràmide tròfica.

Un viatge particular (Cicles dels materials)

Els nens/es segueixen el recorregut de les partícules d’aire, aigua i terra, que
viatgen constantment dins el planeta Terra. Coneixeran els llocs increïbles on
han estat la Gota Perota, o el Vent de Ponent, per comprendre que tot a la Terra
està fet dels mateixos materials, que són reutilitzats una vegada i una altra.

Inspectors de connexions (Interrelacions entre éssers vius)

Tots els éssers vius de la Terra estem connectats. Cada nen i nena representarà
algun ésser viu de la Terra, i haurà de connectar‐se físicament amb les seves
fonts d’obtenció d’aigua, aire, terra i energia. Entre tots es formarà una xarxa
d’interrelacions molt complexa i a l’hora molt fàcil de trencar.
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Càpsules del temps (Canvis en el temps)

Els nens i nenes troben un plànol del mateix bosc on es troben, però d’un altre
temps. Hauran de situar el plànol i reconèixer l’espai per a trobar les càpsules
del temps que han estat amagades durant anys. Aquestes els ajudaran a
entendre com ha canviat la Terra des de la seva creació fins el moment present.

A més d’aquestes activitats conceptuals, que conduiran a l’obtenció del
coneixement (i per tant, de la clau corresponent a la lletra K) es duran a terme 4
activitats sensorials, corresponents a la vivència de la Solitud, l’Observació, el
Descobriment i la Immersió. Es mostren a continuació algunes imatges
d’aquestes.
És molt difícil construir una història d’amor
amb la Terra sense tenir‐hi contacte.

El Racó Màgic (Solitud)

Volem que els nens/es gaudeixin de l’experiència de la solitud i el contacte
íntim amb els elements de la natura. Els nens/es podran gaudir del seu Racó
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màgic cada dia dels que duri l’estada, experimentant sensacions especials i
úniques al bosc.

Moments de natura (Observació)

En la societat en que vivim, amb tants estímuls energètics, vivim filtrant gran
part de les coses que passen al nostre voltant. Amb aquest passeig pel bosc
volem despertar els sentits dels nens i nenes per afinar la percepció de les
petites coses que formen aquesta gran xarxa vital a la natura.

El diari d’E.M. (Descobriment)

Els nens/es segueixen la pista del diari d’E.M., on hi ha anotat un recorregut pel
bosc a través d’indrets molt especials per ell o ella. Volem que els nens/es
experimentin la sensació d’explorar i descobrir coses a la natura, i que busquin
tornar‐ho a fer.
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Estacions (Immersió)

Els nens/es viuen l’experiència de sentir una història explicada per un company
a través dels sentits del tacte i l’oïda. Es tracta de submergir‐se sensorialment
en l’experiència d’un dia qualsevol en aquell bosc, apropant‐se a la natura
d’una manera diferent.

Cada nit, i un cop els nens/es vagin adquirint el coneixement i l’experiència
necessaris, rebran les claus K i E, amb les quals podran obrir les caixes que
desvetllaran els significats d’E.M. per a cada clau. Abans de marxar del centre,
els alumnes tornaran a visitar el refugi d’E.M., i se’ls explicarà que ja són
aprenents de Guardes de la Terra i que només els queden dues claus per
obtenir. Els educadors els explicaran les tasques que han de realitzar a casa per
tal d’obtenir les claus que els falten, i descobrir els 4 significats d’E.M., i
convertir‐se en Guardes de la Terra.
Tornada a l’escola
Així doncs, l’aventura no acaba un cop finalitza l’estada a la casa. Creiem que és
bàsic que els nens/es facin alguna cosa amb el que han après. Proposem que
realitzin canvis en els seus estils de vida i que comparteixin el valuós
coneixement que han adquirit.
Des d’Implícita us facilitarem les claus i els cofres corresponents a les lletres Y i
S, per tal que els nens puguin completar l’aprenentatge de Guardes de la
Terra. Així mateix, us donarem suport i orientació en el que us faci falta per a
completar el procés.
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LA CASA DE COLÒNIES

Alberg Els Caus de Mura

L’Alberg Els Caus de Mura se situa al municipi de Mura, a la comarca del Bages.
És una de les poques cases de colònies de Catalunya que funcionen com a
cooperativa i finançades únicament a partir de finances ètiques. Podeu veure tota
la informació relacionada amb la casa al següent enllaç:

http://www.elscausdemura.coop/

COST DE L’ESTADA
El preu inclou la pensió complerta i les activitats d’educació ambiental,
dissenyades i dirigides per l’equip educatiu d’Implícita i dels Caus de Mura.
Així mateix, l’import total inclou 2 places gratuïtes per als mestres i/o adults
acompanyants de cada grup classe.

Preu total per nen/a

116 €
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CONTACTE
Per a qualsevol consulta o reserva, poseu‐vos en contacte amb nosaltres a
l’adreça info@eaimplicita.com o al telèfon: 667077374
A la nostra web trobareu més informació sobre el projecte Implícita.
www.eaimplicita.com

Moltes gràcies!

Alba Sanuy
Directora d’Implícita
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