COMISSIÓ MIXTA NATURA
Data: 9-10-2017
Assistents: Mercè Barnés, Pere Bruna, Demon, Monserrat de la Gándara,
Ignasi Solanelles, Sara Roma.

Comencem la reunió acordant la finalitat de la mateixa. Pares i mestres
ens reunirem un cop al trimestre per tal de compartir els objectius de la
comissió natura i fer un seguiment dels mateixos tot generant accions
conjuntes i /o col·laboracions que ens ajudin a incidir i a millorar en el
desenvolupament del projecte natura a l’escola.
Les famílies comuniquen la seva predisposició a donar suport en allò que
els mestres necessitin i fer d’enllaç per tal de facilitar possibles
col·laboracions entre família i escola.
Els acords, actes i, en general les comunicacions que siguin necessàries,
seran documentats i compartits via mail des del correu de l’escola a
l’adreça mediambientmontseny@gmail.com.
Comencem revisant el projecte trianual que l’escola comparteix amb
“Escoles més sostenibles” i recordem que cal posar data de reunió amb
Mireia. Arrel de la lectura dels objectius del projecte s’endevenen les
següents propostes:
 La cooperativa TARPUNA ofereix uns tallers de conscienciació sobre
estalvi energètic durant aquest trimestre. En breu especificaran cost
i possibles dates de realització. Es posaran en contacte amb
direcció.
 La subvenció que obté l’AFA de la cooperativa d’iniciatives
sostenibles s’invertirà en material i /o instruments d’investigació
científica. Els /les mestres farem un llistat de materials necessaris
per cicles i l’enviarem al Pere.
 En Pere ens informa que pot fer d’enllaç amb una biblioteca de
llavors i que podem formar part d’aquesta xarxa d’intercanvi. Ell ens
faria arribar un catàleg per veure quines ens poden interessar de
cara als cultiu de l’hort durant aquest curs. Si fem servir aquest
recurs caldria retornar llavors un cop acabat el cicle de les plantes si
és possible.

 Sobre les plantes s’acorda tenir en compte la sequera de l’estiu a
l’hora de triar les espècies , com a idea es poder triar plantes de
temporada.
 Continuant amb el tema de la cura de les plantes a l’escola, es
comenta la necessitat d’adob pel jardí del pati; cal renovar la terra
de les jardineres i demanar suport per tal de tenir cura dels arbres
que hi ha dins de l’escola. Fa poc ha vingut una brigada d’eco...? ( no
recordem el nom de l’entitat) i sembla que ha estat treballant amb
els arbres. S’acorda que l’Ignasi es posarà en contacte amb en Joan
Solé per gestionar sessions educatives sobre compostatge i, de pas,
consultaríem dubtes sobre l’estat dels arbres.
 Pel que fa a alguns projectes sostenibles de l’escola es comunica a
les famílies que es farà una revisió sobre l’ús d’embolcalls
sostenibles a l’escola i es proposa recuperar si és possible el
material que s’havia comprat fa un parell de cursos per què els /les
alumnes puguin fabricar embolcalls amb la col·laboració d’alguns
pares i mares.
 Es comenta el projecte a llarg plaç sobre la creació d’una “ecoteca”.
S’aborda el tema amb il·lusió i es fa una pluja d’idees sobre
possibles materials i elements diversos que hi poden tenir cabuda:
-Arxiu d’imatges sobre tot el que es va fent a la natura ( nius, hotel
d’insectes...)
-lents que s’incorporen a les tablets i fan la funció de lupa.
-Guies de natura.
-Pantalla i projector.
-Microoscòpis amb càmeres.
-Secció d’experimentació ( laboratori ).
 Es recorda la possibilitat d’encarregar kits interactius sobre temes
de natura a l’SCEA. Cal fer una recerca de possibilitats i transmetrela als mestres.
 Es comunica que reactivarem el projecte del vermicompostador.
 Les famílies comuniquen la seva intenció de dinamitzar els
diumenges de l’hort amb activitats per als més grans i ens demanen
als mestres que fem un sondeig per esbrinar què els agradaria fer
els diumenges quan van a l’hort amb les famílies.
 Les famílies expressen la seva intenció des de l’AFA
“d’ambientalitzar” casals i extraescolars.

Finalment s’acorda retrobar-nos el 4/12/2017 a Les 12:30.

