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Una cova enmig del passadís escenifica la prehistòria. Gràcies al treball els alumnes de primer
curs, la resta han conegut com vivien els primers homes. En una cova com aquella treballaven
els ossos i van aprendre a fer foc. Per als més petits ha estat tota una experiència.

A l'escola La Vinya de Camp Joliu de l'Arboç també es pot trobar un castell en un altre
passadís. Amb cavallers i fins i tot una princesa. És l'edat mitjana. Molt més divertit aprendre-la
contruïnt un castell que en els llibres. I a més, d'aquesta manera, tots els alumnes participen en
un projecte comú, expliquen responsables del centre.

La iniciativa amb el nom de 'Fem història' ha volgut que cada curs treballi un període històric.
D'aquesta manera els alumnes de primària han sabut com vivien en aquell temps, fets històrics
rellevants, art i els decobriments científics més significatius de cada època.

Finestra

<<Amb aquest objectiu pretenem obrir una finestra a la història de la humanitat. Uns
protagonistes històrics ens aniran ensenyant la seva cultura, la seva geografia i la història, els
seus monuments, artistes o menjars típics.>> I els alumnes ho han fet pràcticament jugant.

Amb la recreació d'algun dels elements de cada època històrica com la prehistòrica com la
prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània. A partir d'aquí al
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centre es fa una reflexió històrica i els alumnes han hagut d'escriure narracions sobre fets
històrics destacables o han creat vestuari de lèpoca que han treballat.

La iniciativa educativa ha tingut una gran resposta dels alumnes, però també dels pares, que hi
han col·laborat. Des de l'escola sempre s'ha demanat una implicació en l'educació dels seus
fills i en la participació en tots els projectes. Els alumnes també han pogut parlar amb els seus
pares de cadascuna de les èpoques que han treballat.

Compartir

Però a més han pogut veure les creacions dels seus companys i també ha servit perquè
coneguin altres moments de la història. S'han estudiat els descobriments científics del moment,
l'art de l'època i la capacitat d'esforç que va suposar la seva elaboració en aquell temps. Totes
les creacions que han fet els alumnes s'han repartit per l'escola i d'aquesta manera també han
servit per despertar la curiositat dels infants.

L'escola La Vinya de Camp Joliu també ha programat per a aquest curs altres projectes
educatius com l'educació musical, el treball en la pròpia autonomia per inculcar als nens la
responsabilitat en les diferents tasques i deures diaris o que els joves prenguin consciència de
la importància que té valorar les capacitats creatives de cadascú. A La Vinya de Camp Joliu
aquest curs també s'han programat activitats per treballar l'esforç, tant a l'escola com a casa, o
la intel·ligència espiritual o el foment de l'estudi de l'anglès.

Pares

La Vinya de Camp Joliu és l'escola d'infantil del centre Camp Joliu de l'Arboç. Al centre, a més
de la formació acadèmica, es vol que els més petits creixin en valors i en educació on la família
té un paper fonamental al costat dels pares.

Ara els més petits presumeixen de la seva escola i saben que poden fer una pasejada per la
història recorrent els passadisos. On està el castell, on està la cova, el passadís de l'edat
moderna. I han conegut com es va viure a cada època de la forma més entretinguda.
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