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Estimadas familias, 

A nosa escola atópase mergullada nunha contorna natural chea de cousiñas por descubrir. Son
moitas as especies de animais e plantas que podemos ver nun simple paseo e que ás veces non
somos quen de ollar ou de percibir sexa por descoñecemento, por non darlle importancia ao ser
cousa habitual ou polo simple ir e vir da vida de hoxe que cada día se fai máis rápida e non nos deixa
pararnos a pensar, observar ou apampar. Temos multitude de fauna miúda, paxariños que cantan
ao noso paso, flores únicas, unha reserva mariña ou simples felgos, que por non ser tan simples
sobreviven dende a Era Terciaria.

Co obxectivo de reconectar e de tecer redes interxeracionais queremos fomentar o encontro e o
intercambio de coñecementos e valores cun proxecto de traballo que vén da man da nosa
biblioteca. Trataremos de tomar tempo e observar a natureza: ulila, escoitala, explorala, prestarlle
atención e descubrir un mundo cheo de vida.

O proxecto terá dúas partes: 

Unha que se desenvolverá dentro da escola e outra, interxeracional, onde a veciñanza e as familias
poderán gozar da visita de expertos que nos ofertarán, a través dunha saída ou talleres,  unha
documentación fiable da flora e a fauna coa que convivimos.

"O amor por tódalas criaturas vivintes é o máis noble atributo do ser humano". 
Charles Darwin
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Desexamos que este proxecto sexa un lugar para a convivencia e a colaboración entre xeneracións
no que calquera persoa poida participar; onde poidamos transmitir valores medioambientais,
aprender a identificar algunhas das especies máis significativa e achegarlle á rapazada e ás
familias o contacto nun entorno aberto, cambiante e diverso e como este axuda a desenrolar a
imaxinación, a creatividade e reduce os niveis de estrés e ansiedade, nos que nos vemos inmersos
nos ambientes pechados, nas actividades rutinarias e no sedentarismo.

Damos inicio a este traballo recadando información. Agradecemos o mandedes cuberto antes do 16
de decembro. Comezamos unha nova aventura!

-----------------------------------------------------
Se recoñecedes algunha destas especies, cubride os cadros e enviade a enquisa á escola.


