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1. EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA 

Abans de començar a explicar l’activitat didàctica d’aquest meravellós treball, volem transmetre 4 línies 

explicatives de l’origen d’aquesta experiència didàctica. El Projecte IMPLICA’T és un projecte 

GLOBAL que neix a través d’una CARTA dirigida a la TERRA on un dels impulsors és en Federico 

Mayor Zaragoza (http://cartadelatierra.org/acerca-de/federico-mayor/) . Per tant, Implica't és un 

projecte cooperatiu i transversal que té com a objectius treballar els valors, la solidaritat i la Carta de la 

Terra a les aules. Està adreçat a l’alumnat de totes les etapes educatives i conté un ampli ventall de 

propostes didàctiques elaborades amb diferents metodologies de treball. 

Es pot desenvolupar al llarg de tot un curs escolar o en un moment concret del període lectiu. Actualment 

hi treballen 46 docents, de 40 centres diferents, amb el compromís ètic, social i educatiu d’aconseguir un 

futur digne per a tothom. Des de la nostra escola Maristes Lleida i amb el suport i assessorament de tota la 

gent que forma part de l’Implica’t, decidim incloure aquesta CARTA per millorar el nostre entorn més proper 

dins del Projecte Interdisciplinari. L’eix motivador seria el fet de rebre la CARTA llegir-la per grups de treball 

i buscar en quines situacions podríem intervenir. El fantàstic resultat el veureu més endavant! 

 

Nom de l’experiència: IMPLICA’T PER MILLORAR EL NOSTRE ENTORN. 

Temporalització: Anual a través del Projecte Interdisciplinari realitzat a l’escola. 

Curs escolar: 2016-2017. 

Alumnes: La pràctica docent s’ha realitzat amb alumnes de 2n curs de Primer Cicle. Però 

aquesta pràctica és pot desenvolupar a tots els nivells de l’etapa de PRIMÀRIA (amb la seva 

corresponent adaptació al nivell i valorant que les activitats es poden realitzar més complexes 

o els alumnes els podem involucrar en més grau d’autonomia a l’hora de realitzar algunes 

activitats). 

 

 

 

 

 

 



          per millorar el nostre entorn – Maristes Montserrat Lleida 

 4 

 

 

Descripció breu: 

 

El següent projecte és la simplificació màxima que a partir de creure amb les accions petites, 

podem fer un entorn millor per a tots. El projecte IMPLICA’T neix a partir d’uns principis bàsics 

de la carta de la Terra i aquests principis han estat l’eix del nostre Projecte on hem pogut 

compartir, estimar i aprendre que tots som importants per construir un món pensant en tothom. 

El projecte IMPLICA’T s’associa dins d’una pràctica educativa de l’escola Maristes Montserrat 

de Lleida. L’experiència l’ha dut a terme equip de professors del Primer Cicle, on hem fet un 

seguiment especial amb una classe de 2n. El projecte neix d’una motivació inicial de la qual 

rebem una carta, a partir d’aquí anem desengranant els punts que ens fan apreciar i descobrir 

que podem fer per millorar el nostre entorn i per tant la nostra ciutat. 

 

Brief English summary: (descripció breu amb anglès) 

 

The following project is a clear example of how small actions can build better surroundings. 

The project IMPLICA'T was born from the principles held in the Earth Charter. These principals 

have been our central motto; through them, we have shared, loved and learned that everybody 

is equal and important so we need to build a world based on this diversity and equality.   

The project was part of a methodological project of Maristes Montserrat School. A team of 

teachers has held the experience from key stages 1&2 with a special focus on a Key 2 class. 

The first step was to open a received the Earth letter; from that moment onwards we discovered 

different actions we could held in order to improve our surroundings and therefore, our city.  

 

 

 

 

 

 

 

 


