
Fruites de temporada: peres, mandarines,
meló, poma, taronja i préssec.
 
Verdura de temporada: carbassó, pebrot, albergínia,
tomàquet, cogombre, carbassa, moniato, porro, api,
col, bledes, 
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PROJECTE MIGDIA 
Àfrica i la Cooperació 

La Cooperació és per nosaltres una habilitat comunicativa.

Un objectiu compartit per diversos infants. Un grup

d'individus que, parlant, es posen d'acord en un objectiu

comú. I aquesta habilitat, d'entrada trivial, pot marcar la

diferència a l'hora de salvar el planeta i lluitar contra la

injustícia. Com educadores, hem de crear l'entorn idoni

perquè apareixi i perquè es desenvolupi i això passa per la
proximitat i el cara a cara.

L'escola per la que treballem és inclusiva i democràtica.

Inclusiva perquè celebrem la diversitat i l'entenem com una

riquesa. Només en una escola per totes i tots aprenem a

conviure i cooperar. Democràtica, perquè fomentarem la

participació activa dels infants i la seva presa de decisions

en tot allòque afecta al seu aprenentatge fora de l'àmbit

lectiu. 

 

QUÈ ÉS LA COOPERACIÓ?
Escola inclusiva, societat inclusiva 

PÁGINA 1 PROJECTE DE MIGDIA - VALORS
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"L'EDUCACIÓ ÉS EL PRINCIPAL
FACTOR DE CONSOLIDACIÓ DE LA

DEMOCRÀCIA, I L'ESCOLA HA
D'ESDEVENIR UNA INSTITUCIÓ

SOCIAL, UNA PETITA COMUNITAT
D'ORGANITZACIÓ SOCIOPOLÍTICA

DEMOCRÀTICA"
 

JOHN DEWEY 

Projecte ETOILE SUD de l'Organització Casa Terra 

UTILITZEM EL
CONSTRUCTIVISME
per aixecar les bases pedagògiques 

PÁGINA 2 PROJECTE DE MIGDIA - VALORS

Cubero (2005) té una concepció de les persones com

agents actius i dóna una interpretació de la construcció

del coneixement com un procés social, situat en un

context cultural i històric. 

Per tant, necessitem formular-nos les preguntes

adequades per tal de construir els fonaments de la

cooperació al migdia. 

Què volem construir? La idea d'equip. Que els infants

entenguin què vol dir treballar en equip i formar part

d'una comunitat. Hem de transmetre que la suma de las

parts és inferior al tot.

Com ho volem construir? A través de la pròpia

cooperació. Sabem que és una habilitat comunicativa i

per tant té les característiques de ser contextual, de

procés, dinàmica, madurativa i complexa. La cooperació

es construeix a través de la comunicació entre els

membres per assolir punts d'acord.  

Qui construeix la idea de Cooperació al Migdia?
Només aquelles que en formen part, poden entendre el

que és un equip. La resposta és, per tant, que els mateixos

infants! Com educadores, acompanyarem, guiarem i

farem reflexionar, però serà cada alumne qui construirà

el seu propi concepte de cooperació. Perquè el

coneixement és un procés de construcció genuí de

l'individu. 

La cooperació és un procés que s'aprèn mica en mica, per

tant és una habilitat en la que anem a millor conforme la

treballem. Com més ho fem, més capaces serem de

treballar en equip. 

Per què treballarem la Cooperació? L'objectiu final és el

d'assolir una societat cohesionada i respectuosa amb la

diversitat (de tot tipus). Perquè omplir l'espai de migdia

sense objectius, situa el contingut del que volem treballar

en l'activisme. Sense propòsit final, hi pot haver

aprenentatge però no educació. 

LA DISCREPÀNCIA EN
TOT EL PROCÉS DE

TREBALL COOPERATIU
ÉS CONSTRUCTIVA,

SEMPRE QUE LA
RESOLEM, IGUALMENT,

DE MANERA
CONSTRUCTIVA 

Tenda solidària TOP MANTA i SINDICAT

Projecte TABASSAYE, Kolda, Senegal


