LA FONT DE L'AIXET
TA, UN ESP
PAI NOSTR
RE I DE TOTS
osep Gras, la nostra es
scola, és l’ú
única escola
a del poble i està situadda al costat de la Fontt
L’escola Jo
de l’Aixeta
a. La Font de
d l’Aixeta és un espa
ai municipall de joc i lle
eure que té gronxadors
s, una font,,
una zona per jugar a futbol i a bàsquet.
b
P
Per accedir a l’escola es
e passa pper la Font de l’Aixeta..
Això fa qu
ue l’alumnatt i les seve
es famílies l’utilitzin dià
àriament, principalmennt a les tard
des, com a

oc dels infan
nts i de rela
ació entre e
els adults. Els
E caps de setmana éés un espai utilitzat perr
zona de jo
les person
nes que vissiten el pob
ble. L’Ajunta
ament va fer
f una rem
modelació dde l’espai fa
a set anys,,
afegint-hi zones de joc i millorant els accessos. Tot i això
ò l’actuacióó va deixa
ar pendentt
l’ajardinam
ment, la reto
olació i l’acabat estètic de l’espai.
Des de l'esscola vam pensar
p
que seria bona idea de continuar l'acttuació que vva iniciar l'A
Ajuntament,,
fent així un
n projecte d’aprenentattge-servei. En aquest projecte
p
vam
m implicar l ’alumnat de
el centre en
n

la millora estètica d’aquest esp
pai que utillitzen cada dia, implic
cant-los co m a usuarris i com a
ciutadans d
de Sant Llo
orenç, en l’a
acció de serrvei que rep
presenta la millora
m
de laa Font de l’A
Aixeta.
Aquest pro
ojecte es va
a dur a term
me amb l'alu mnat de cic
cle mitjà i su
uperior. Prim
mer de tot vam
v
fer una
a
petita rece
erca històricca sobre l'e
espai de la
a Font de l'Aixeta i els usos qu e se'n feie
en i es fan..
Després d
de valorar i donar-li im
mportància a aquest es
spai, vam pensar
p
de qquina mane
era podíem
m
actuar en lla seva millora. L'alumnat de cicle
e mitjà es va dedicar a l'ajardinam
ment de l'espai: en una
a
mena de ja
ardineres que
q hi ha va
an plantar-h
hi plantes autòctones,
a
fent prèviaament una investigació
ó
de quines són les plantes autòctones del no
ostre bosc. Algunes pla
antes les vaan recupera
ar de zoness
del darrere
e de l'escolla i les van trasplanta r, altres pla
antes ens le
es van regaalar a la flo
oristeria dell
poble. Dessprés van pintar
p
i deco
orar les jard
dineres i va
an retolar le
es plantes; per retolar les plantess
van pensar en utilitzar un recurs natural, van
n tenir la ide
ea d'escriurre el nom enn còdols.

L'alumnat de cicle superior es va
a dedicar a la retolació
ó: amb la co
ol·laboracióó d'un artista
a van crearr
un rètol pe
er fer al murr, on posar el
e nom de l''espai (Fontt de l'Aixeta
a).

Actualmen
nt, l'espai d'hort i jardin
neria del gru
up de grans
s (4t, 5è i 6è) es dedicca a fer un seguiment
s
i
mantenime
ent d'aquesta zona (arrrencar male
es herbes que
q puguin sortir...).
s
Va ser un projecte mo
olt enriquido
or que va p
permetre als
s infants ad
donar-se deel que costa
a mantenir i
embellir ells espais públics i con
nscienciar-n
nos tots ple
egats que si
s volem viuure en un entorn net,,
endreçat i polit, ens hi hem d’arre
emangar!

