EROLA
Construï
Construïm els nostres propis aprenentatges.
La participació
participació per a una millor inclusió
inclusió i compromí
compromís
ambiental i social.
Nom del lloc / nom del projecte
Erola:
Erola Pla petit al cim de la muntanya.. / .. Ermita al Montseny, a Viladrau, vessant nord del Matagalls.../..
Erol:
Erol Manifestació del creixement circular.. / .. tros de terra per sembrar.. / ..
El projecte preté
pretén
viladraueducació.com és una entitat amb voluntat de servei i compromís ambiental i social. Per aquets motiu endega una
intervenció de custòdia del territori per a la rehabilitació patrimonial i arquitectònica d’una ermita. Aquesta intervenció de
custòdia es realitza en conveni amb la propietat de la finca i amb la direcció de la Fundació Vincles. La finalitat és crear
un espai que permeti la inclusió social de diferents col·lectius en risc, principalment infants i joves mitjançant la
realització, sense finalitat lucrativa, d’activitats educatives i culturals que fomentin la participació col·lectiva.

Objectius / contingut
El projecte educatiu del nou espai, en fase de redacció,
contempla desenvolupar, entre d’altres, activitats orientades a:
- Gaudir d’un espai que faciliti el contacte directe amb el medi,
especialment de col·lectius socials amb risc d’exclusió social.
- Potenciar els diferents llenguatges expressius com a element
comunicatiu.
- Reconèixer i comunicar els sentiments i la percepció des de
l’observació, l’experimentació i la lectura.
- Mostrar interès i respecte per les opinions dels companys i
companyes. Treball cooperatiu amb estratègies de participació.
- Manipular lliurament materials, llibres, estris i elements naturals
de la zona.
-Descobrir el paisatge i els seus elements com a context
individual que afavoreix les relacions col·lectives.

Metodologia
Utilitzar estratègies de participació i de comunicació que
promoguin accions col·lectives d’àmbit social i ambiental dels
sectors socials més vulnerables i menys afavorits.
Aprendre a participar, intervenint en decisions sobre accions
concretes, socials i ambientals, importants i necessàries per a
cada grup i la seva relació amb el seu territori.
El projecte empara, acull, dóna suport i desenvolupa iniciatives i
processos educatius que ho facin possible, en un entorn que
permeti i faciliti aquest treball de complicitat de grup necessari
per poder desenvolupar una acció.
Per això s’estableixen acords puntuals per tal d’elaborar
projectes i propostes concretes que necessitin la participació de
determinats col·lectius, dins l’àmbit de la responsabilitat social,
amb entitats, administracions, centres educatius i de lleure.

Recursos (humans i financers)
viladraueducacio.com disposa d’un acord de custòdia
amb la propietat i cedeix a la Fundació Vincles la
iniciativa per desenvolupar-hi els projectes.
El finançament s’obté de petites i mitjanes empreses que
han vehiculat la seva aportació de responsabilitat social,
per implementar i fer possible el projecte Erola.

Del projecte destaquem
En la rehabilitació de l’edifici:
Que la rehabilitació del centre -masoveria de l’ermita- es fa
amb implicació col·lectiva i sense afany de lucre. S’apliquen
criteris de sostenibilitat ja que els materials que s’utilitzen,
majoritàriament, són de la zona, procedents del reciclatge i
la reutilització.

En la realització d’activitats culturals i educatives:
Els participants, amb la seva interacció amb els diferents
espais, objectes i materials, construeixen els seus propis
aprenentatges. Els professionals de l’educació i de la
participació tenen la funció de facilitar i organitzar el context
en el qual s’han de produir aquests aprenentatges.

