Hort ecològic
En què consisteix l’experiència?
Rebre aprenentatge i donar després un servei del qual es
beneficien tots/es.
Les persones grans voluntàries ajuden a donar els seus
coneixements d'agricultura als i les joves. Al seu torn, els
joves donen un servei d'aprenentatge als i les infants,
conscienciant sobre la naturalesa, l’ecologia i el reciclatge.
Fomentant, així, la seva participació i voluntarietat per a
aquest i propers projectes de mateixes característiques
Després arribaran els resultats de la collita i així,
recompondre de nou llavors i esqueixos. A més, el
repartiment de llavors autòctones als horts de centres
d'ensenyaments.

Per què es rellevant?
En els últims anys, la població isorana s'ha dedicat a un
altre sector econòmic, deixant de banda l‘explotació
d'horts i finques. Per tant, no s'ha realitzat un intercanvi
d'informació agrícola intergeneracional. Això suposa un
desconeixement de la joventut sobre el tema que caldria
reprendre donada la situació econòmica actual.
A més, amb aquest projecte, es vol respondre a les
demandes dels i les joves del municipi Guia d'Isora a
través de la posada en pràctica de l'educació ecològica.
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Què es pot aprendre?
Amb aquesta activitat es pot aprendre el respecte,
conscienciació i sensibilització del medi ambient, amb el
propòsit de valorar i crear responsabilitat.
• Aprenen a produir els seus aliments d’una forma sana,
sense productes químics ni additius.

• Interacció grupal, individual e intergeneracional.
• Coneixements ecològics per al seu futur.
• El desenvolupament de l'aptitud i l'actitud.
• Cerca de nous espais per a la seva auto producció.

Qui realitza el projecte?
El projecte es porta a terme per Jaime Javier Roque Barrios
– Monitor, Representant de la Casa de Joventut de Guia
d’Isora.
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A qui es dirigeix?
Va dirigit a un grup de 15 joves, usuaris de la Casa de
Joventut de Guia d’Isora.

Localització
Al municipi Guia d’Isora de Santa Cruz de Tenerife.
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