
  L’experiència consisteix en...
En un casal d’estiu en la població de Corçà (Baix Empordà) basat en torns setmanals per facilitar la conciliació familiar i destinat a infants de 3 a 12 anys. El 
tema general fou Descobrim la Natura de Corçà, i es va tractar a partir de la descoberta dels 7 ambients o hàbitats més significatius del municipi (bosc, fonts i 
basses, urbà, riera, conreus, cel i horta). Algunes de les activitats més destacades van ser el manteniment de l’hort de l’Escola amb la venda setmanal de 
productes, la construcció d’una bassa, activitats de descoberta, sessió d’anellament, contes de temàtica naturalista, titelles amb material reciclat, taller de 
cuina i d’escombres de bruc, visita als aiguamolls de l’Empordà...

     Per aconseguir…
Oferir una activitat de lleure de qualitat pel municipi de Corçà durant les 
vacances escolars d’estiu, alhora, que s’educava als participants i de retruc a 
les famílies en la importància de conèixer, respectar i gaudir del medi natural 
que ens envolta i reflexionar sobre les actituds i comportaments 
mediambientals que hem d’adoptar per tal de gaudir-ne fent-ne un bon ús.
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   Transforma el  territori perquè...
Ha donat a conèixer als infants i a les seves famílies el valor i la importància 
d’aquells ambients més o menys naturals que  sovint són tant propers com 
desconeguts o poc estimats.
L’estimació i respecte envers el territori que trepitgem és un pas fonamental i 
necessari per una futura protecció i defensa d’aquest. A més l’educació 
ambiental transmet uns coneixements i uns valors que permeten gaudir de 
l’entorn i aporten una vida més plena, saludable i equilibrada.

    Valorem l’experiència...
Saber, gràcies al dia a dia i a les valoracions finals, que hem pogut donar un nou 
i positiu punt de vista de la riera del poble, del retall de bosc de les afores o de 
la natura urbana amb qui els participants comparteixen les seves hores i espai, 
compleix amb escreix el nostre objectiu inicial.

     Els recursos utilitzats són...
Un grup de professionals de diversos àmbits com la biologia, ciències 
ambientals, educació social, pedagogia..., amb vocació naturalista i una 
motivació especial per a l’educació i la comunicació ambiental.
També vam disposar d’una diversitat d’ambients (bosc, riera, urbà, horts...) 
que ens va permetre desenvolupar moltes activitats de descoberta.
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