
Proposta comissió pati i sostenibilitat Ampa Aqua Alba
5 de juny 2021: dia internacional del medi ambient

1. Presentació:

El principal objectiu d’aquesta proposta és sensibilitzar la interdependència que hi ha

entre el benestar humà i el benestar del nostre medi natural (fauna i flora), com a

concepte clau i necessari per garantir l’estima i la protecció del nostre entorn. Es proposa

aconseguir-ho mitjançant el repte de fer un gran mural a la paret de l’escola de manera

col.laborativa d’entre tot l’alumnat de primària, amb el suport d’un muralista professional.

El mural, com a producte final d’aquesta activitat, permetrà visibilitzar aquest concepte

amb les persones de la comunitat educativa que passin per l’escola, així com perllongar

l’experiència en el temps, projectant l’Escola d’Aqua Alba com a Escola de la Natura.

Creiem que és important abordar aquest concepte en positiu, és a dir posant en valor els

nostres veïns i veïnes animals i vegetals de Gualba, per engrescar a la comunitat

educativa a tenir cura del seu entorn.

2. Objectius:

- Ampliar el concepte dels «altres» incorporant la fauna i la flora del nostre entorn

(no estem sols i ens necessitem)

- Identificar la fauna i la flora característica de Gualba per tal de plasmar-la al mural

- Reflexionar sobre l’enorme interdependència que tenim amb la natura i la

necessitat de preservar la biodiversitat, moltes vegades oblidada

- Generar actituds de respecte i cura del nostre entorn en base a un eslogan i una

imatge sobre la idea d’interdepedència mutua que quedi reflectit en el mural

3. Desenvolupament de l’activitat

Treball previ a l’aula Activitat

Dilluns 7 de juny Presentació de la proposta a l’alumnat emmarcat en el dia

internacional del medi ambient



Del 7 al 11 de juny Treball de reflexió a l’aula amb l’alumnat per identificar

● la fauna i la flora característica de Gualba

● eslogan pel mural, i suggeriments sobre la part visual, si

n’hi ha

El divendres 11, l’eslogan(s) i les aportacions dels alumnes per

dissneyar el mural s’envien al muralista. Tot i que sabem que és

una mica «trampa», seria útil que li poguéssim avançar al

muralista -quan abans millor- la fauna i la flora de Gualba que ja

teniu treballada a nivell d’escola per avançar feina.

Del 14 al 18 de juny Realització del mural (encara falta concretar amb el muralista els

dies, confirmarem ben aviat!)

4. Materials

Pintura blanca, pinzells i rodets, guants i tintures per tal de generar els diferents colors

(l’ampa es farà càrrec del material que manqui i de pagar al muralista professional, amb

els diners guanyats en el premi de la Fapac per a la iniciativa del Passaport del Futur)

5. Muralista

En base a les aportacions que poguim arribar de les sessions de treball i reflexió a l’aula,

el muralista contractat per l’AMPA (Pol Guillén), farà una proposta de dibuix del mural, el

pintarà a la paret escollida i acompanyarà als alumnes a gaudir pintant el mural de

manera col.laborativa. El mural inclourà l’eslogan que sorgirà del propi alumnat.


