“FEM DE PAGESOS PER UN DIA!“
El projecte FEM DE PAGESOS PER UN DIA! és una forma de donar a
conèixer i fins i tot ajudar a recuperar els oficis tradicionals, més vinculats a La Natura i a la cura de la terra. Amb aquest projecte volem
facilitar que els infants puguin gaudir del contacte amb l’horta i la
terra, que puguin dedicar una estona a la cura de les plantes de l’hort
i puguin conèixer un pagès de primera ma, que els explica la seva
feina i l’importància que té per perquè cada dia poguem trobar fruites
i verdures al mercat.
Amb els grups més grans incorporarem conceptes com els cultius de
temporada, la producción ecològica i la influència del tipus de consum
en la vida dels pagesos i en la qualitat dels conreus.
Però sobretot compartirem l’experiència de fer de pagesos per un
dia.
Quedarem directament a l’entrada de la finca agrícola de Sant Boi. Un cop arribem, el mateix pagès ens explicarà els conreus que té, com s’han de cuidar, quines tasques farem per ajudar-lo i en què consisteix el seu dia a dia. Dedicarem una bona estona a fer diferents tasques de pagès: recollir mongetes, portar canyes, sembrar, ...el que pertoqui en el moment de
l’any que hi hem anat.

Els nens i nenes podran parlar amb el pagès per a fer-li totes les preguntes que tinguin. Per tancar l’activitat, i aprofitant
alguns productes frescos recollits al camp, farem un taller de cuina .
Tot i que aquesta sortida està més pensada per grups d’Infants Petits i Mitjans, amb els grup de Joves també es pot participar, i fer una Sortida per conèixer la feina de pagès i participar d’algunes de les tasques de cura dels conreus.

COM HI PODEM PARTICIPAR?
Podeu participar contactant amb el Dpt d’Educació Ambiental de Fundesplai. Les visites a la
finca agrícola s’han de fer en horari de matí, i poden ser tant entre setmana com durant els
caps de setmana, preferiblement en dissabte.
Des del Dpt. D’Educació Ambiental de Fundesplai ofereixen el suport tècnic, educatiu i material, per portar a terme aquest projecte.

Aquest projecte està indicat especialment per a Grups de Petits i Mitjans. La finca agrícola
es troba al Parc Agrari de Sant Boi i caldrà arribar en autocar o bé en transport públic fins l’Alcampo de Sant Boi. També es
pot plantejar com una Sortida amb famílies.
Dpt. d’Educació Ambiental de Fundesplai
Mariona Sala masala@fundesplai.org
Telèfon: 93 551 15 06
Quan hi contacteu Indiqueu que sou un esplai que pertanyeu a la FCE.

