Teresa Serra Mayoral,

és mestra de
P4 de l’escola Can Rull, porta més de 30
d’anys d’experiència en el món educatiu, i
ha creat una nova eina per comunicar i
transmetre les tasques realitzades a l’hort
escolar, el bloc digital Mira-Toca.

“El bloc és una finestra
oberta a les famílies”
1.Quan i com va ser el teu primer
contacte amb l'Agenda 21
Escolar de l’Escola Can Rull?
Va ser a una altra escola, l’escola
Joanot Alisanda, on treballava
anteriorment, vam fer una visita amb
l’alumnat d’Infantil, em va agradar el
seu projecte d’hort i el seu treball.
Després d’anys, vaig venir a treballar
a aquesta escola i vam iniciar el
projecte d’Hort Escolar amb els més
petits..., a més de treballar en gestió
de residus, reducció d’embolcalls,
esmorzars saludables...

2. Heu estat guanyadors del
concurs Blocs pel Planeta amb
el vostre bloc Mira-Toca pels
més petits....d’on neix la idea de
fer un bloc digital?
La història del bloc ve d’abans, amb
els alumnes treballem pels 3 nivells i
ja teníem blocs...va sorgir la idea de
fer un bloc exclusiu per l’hort. Els
alumnes de P4 són els que més
dedicació tenen. El bloc ens serveix
per fer difusió, rebre comentaris, i
veure’ns...També que els nens i
nenes es vegin! Els hi agrada molt!
Cada cop les famílies s’ho miren més,
fan comentaris, i els nens també
procurem que escriguin...

3.Quins eren els objectius que
perseguíeu amb el bloc?
Ens serveix com a eina de reflexió,
per repassar les activitats ja fetes, i
sobretot, com a difusió a les
famílies...hem viscut diferents etapes
a l’hort, des d’un herbassar fins ara,
que amb la primavera està molt i
molt maco.

4. Com ho viuen els alumnes?
Amb l’alumnat hem obert noves
possibilitats, que facin fotos, poderles
visualitzar,
poder
reviure
activitats fetes, fer de recordatori,
per exemple, de l’activitat del
compostador, que l’alumne exporta
cap a les famílies...Els anima a
escriure més i millor per què ho han
de penjar al bloc. Des de P3 a P4 hi ha
un increment de la seva participació
molt elevat!

5. Explica’ns alguna anècdota de
tot aquest procés?
A l’alumnat li va sorprendre molt el
fet
de
“fer
fora
les
formigues”...Teníem una plaga de
formigues, i va ser un procés difícil,
vam investigar i finalment, vam
manipular amb alls i cebes un
preparat casolà amb aigua, el vam
deixar reposar dues nits, i a més a
més, vam plantar alls...Hem fet net,
però no del tot!! Amb els nens ja vam
fer un procés de que n’hi havia massa
quantitat, etc., i que no deixaven
créixer res...no les matàvem, les
convidàvem a marxar...Ho hem viscut
molt intensament entre tots!

6. Quines
recomanacions/consells bàsics
faries a altres centres que
vulguin introduir les noves
tecnologies en la comunicació
amb les famílies i alumnes?
El bloc en sí és fàcil i senzill, només
cal una càmera de fotos a la butxaca i
ser constant. Després cal parlar-ho
amb els nens...a més edat, més
independència i participació....A
través del bloc viuen tot el procés, el
que fan. Les famílies s’ho miren i en
parlen. Serveix per comunicar què
fan a l’escola...
A partir del bloc han sorgit voluntaris
per l’hort: fan neteja d’herbes,
preparació dels bancals, etc. De cara
als pares/mares, és una finestra
oberta....

7. Què n’has après a nivell
personal participant d’aquesta
iniciativa?
Ara tinc certa experiència, des de fa
anys feia servir els blocs de l’XTEC,
ara han millorat molt, a base de
practicar i aprendre de forma
constant... El bloc et serveix de
record i guia, m’agrada també la part
del disseny,...Reitero que no és molt
complicat i sobretot, queda!!

8. Algun apunt/comentari que
vulguis remarcar...
Fa falta temps, és posar-s’hi, la clau
potser és la constància. A partir d’ara
els nostres reptes és fer més difusió,
com a mestres potser no ens
connectem tant com caldria al web
de la pròpia escola. Des de la
participació, volem arribar més a les
famílies...aquest és el repte pel curs
vinent...

