AIGUA ON VAS ?
Al llarg d’aquest curs 2015/16 a l’escola FEDAC de Súria, estem treballant el Projecte
“AIGUA, a on vas?”, tant a l’educació infantil com a Primària.
És per això que a la zona del mig de l’escola hem creat un “Espai Aigua”, que ens
permet centralitzar i mostrar totes les noves creacions, un espai d’ensenyament i
aprenentatge compartit.
- Educació infantil
Els alumnes del Parvulari, participen en el Projecte AMIC (Art, Mestres i Creació) en el
què a través de l’aigua descobriran d’altres llenguatges i formes d’expressió:
“Pretenem apropar l’art i gaudir amb els nostres infants, donar-los nous estímuls i
noves experiències”.
Durant el mes d’abril, els nostres treballs formaran part d’una exposició de cloenda del
Projecte, al Casino de Manresa, oberta a tots els públics, amb la finalitat de dignificar
el treball artístic i apropar-nos a les famílies per tal que puguin valorar la capacitat
artística dels infants.
- Educació primària
A tots els cursos es fa un Projecte interdisciplinar sobre l’aigua.
Durant el mes de març, en que es celebra el Dia Mundial de l'Aigua, com a mitjà per
centrar l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible
d’aquest recurs vital, hem participat en una activitat que es promou a nivell europeu
en el marc del projecte BlueCities Horizon 2020 i la Declaració de Dubrovnik, per mitjà
del Consell Comarcal del Bages.
S’han realitzat unes xerrades sobre la importància de l’aigua en les nostres vides, per
als alumnes de Primària, a càrrec del Sr. Richard Eleman del CTM de Manresa.
Els nens i nenes han fet dibuixos sobre el què l’aigua representa per a ells. Aquests
dibuixos participaran en un concurs a nivell europeu. Així seran enviats a la Comissió
Europea i el dibuixos guanyadors es publicaran a l’Atles Paneuropeu de Gestió de
l’Aigua Urbana que s’està elaborant. Esperem que els nostres dibuixos en puguin
formar part!
Estem participant també, juntament amb les altres escoles de Súria, en una actuació
d’Escola Verda: LES FONTS DEL NOSTRE ENTORN, per poder conèixer les fonts del
terme de Súria.

