Nova edició del Taller d’agricultura per a infants
divendres, 26 de gener de 2018 13:05

El Consell Insular de Formentera, a través de l’àrea d’Agricultura, informa que el pròxim dijous
1 de febrer s’obre el termini d’inscripció dels tallers d’agricultura per a nens, un termini que es
perllongarà fins l’inici dels tallers o fins que les places estiguin totes cobertes. Tanmateix, l’àrea
d’Agricultura elaborarà un llistat d’espera per aquells nens que no s’hagin inscrit dins el termini
proposat.

Els tallers començaran el dissabte 17 de febrer i acabaran al mes de juny, coincidint amb la
finalització del curs escolar

Adreçada als més petits, aquesta activitat vol ser una ferramenta que afavoreixi i contribueixi a
l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social de l’infant. Així mateix, el
coneixement del món rural i tradicional fomenta el respecte i defensa de la natura.

Els tallers es desenvoluparan els dissabtes al matí, en dos grups separats i de dues hores de
durada cadascun. Així, de 10h a 12h es farà el taller adreçat a infants d’entre 4 i 6 anys, i de
12h a 14h s’impartirà l’adreçat a boixos i boixes entre 7 i 11 anys.

Els tallers són pensats per a un màxim de 15 nens, seran conduïts per dos monitors i es
realitzaran a l’Hort dels nens, una àrea habilitada a prop de la Capella de sa Tanca Vella de
Sant Francesc. Els alumnes hauran de dur roba còmoda i calçat adequat per als tallers, a més
d’una ampolleta d’aigua.

El conseller de Medi Rural, Bartomeu Escandell, ha declarat que aquest curs es reedita
després de la bona acollida que han tingut les darreres edicions. L’objectiu és que els més
petits es “familiaritzin i gaudeixin de les tasques del camp, tan arrelades a la nostra illa”.
Escandell ha recordat que des de la seva àrea es vol potenciar la recuperació del camp a l’illa, i
que “fer-ho a partir dels més joves és una garantia d’assegurar-ne la pervivència i l’us en les
generacions futures”.

1/1

