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NOTÍCIES DELS CENTRES
Participant en la reintroducció de l’òliba a
l’Institut Joan Oró
Des de la comissió mediambiental del nostre centre,
Agenda 21 del Joan Oró, hem endegat aquest curs un nou
i il·lusionant projecte per afavorir l'establiment de l'òliba a
la Plana de Lleida.
Aprofitant que el nostre institut està ubicat molt a prop de riu Segre, als afores de la
ciutat, gairebé a tocar de l’horta i altres camps de conreu, i la possibilitat
d’assessorament d’un dels centres capdavanters en recuperació de fauna salvatge, el
CRF de Vallcalent, hem dissenyat un projecte per tal de col·laborar en el seu
programa de reintroducció d’òlibes a la plana de Lleida mitjançant la tècnica del
hacking (cria d’aus amb nius artificials amb el mínim
contacte humà) Aquesta espècie de mussol (Tyto Alba),
molt beneficiosa per als cultius i el medi ambient gràcies a
la seva dieta, ha patit una regressió important en les últimes
dècades a causa de l’ús de pesticides, els cables elèctrics,
la velocitat dels cotxes a la carretera, l’abandonament o
reconstrucció dels espais on solia niar.
Com a centre sensibilitzat en problemes mediambientals,
hem volgut i volem participar activament en la difusió educativa de la nostra fauna
salvatge autòctona, així com en el respecte i l’estima cap a tots els animals, nosaltres
mateixos, i la resta de la natura. A més, són molts els aspectes científics, tècnics,
socials i personals que hem pogut treballar d’una manera més emotiva i vivencial, els
quals ens ha ajudat a millorar l’aprenentatge.
Atès que els pollets d’òliba necessiten un ambient
tranquil i segur per créixer saludablement i no patir
estrès (el que podria dur-los a la mort), hem hagut de
cenyir la participació en el projecte als alumnes de 3r
d’ESO, la majoria dels quals han augmentat la seva
voluntat, iniciativa, esforç i responsabilitat al llarg del
procés, d’uns dos mesos de duració. Tanmateix, no
han estat pocs els alumnes d’altres cursos que a
l’hora del pati s’han anat presentant per iniciar el seu “voluntariat” en l’alimentació del
polls, això sí, sense dir ni piu.
Durant aquest temps, l’alumnat de tercer ha assistit amb interès a un parell de
xerrades, una sobre l’òliba i l’altra sobre la reintroducció del voltor negre al Pirineu.
També, han visitat el CRF de Vallcalent.

Per citar alguns exemples del treball transversal realitzat,
l'alumnat ha hagut de construir un parell de caixes-niu,
analitzar egagròpiles (tecnologia), extreure el sac vitel·lí dels
pollets que servien d’aliment a les òlibes cada dia,
disseccionar pollastres al laboratori (biologia), buscar mites i
llegendes (ciutadania), extreure conclusions de tot plegat i
plasmar-les en diferents tipologies de textos (català) que han
servit per comunicar a la resta dels humans tot el que han
estat fent i aprenent en el bloc que s’ha creat per a l’ocasió
(www.projecteòliba.blogspot.com). A més, tot ha estat il·lustrat
amb fotografies, vídeos i fotonovel·les que esperem que us
agradin.
Estem convençuts que aquest és un treball de difusió i conscienciació important, amb
el qual esperem aconseguir una millora del nostre entorn més immediat i la nostra
manera de relacionar-nos-hi, i ens sentim molt orgullosos de poder contribuir-hi amb
un granet de sorra. Moltes gràcies també, a tots els que d’una manera o altra heu fet
possible que el projecte tirés endavant.

Alumnes i professors/es participants
en el projecte
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