NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud participa en el projecte d’innovació educativa
‘Reescrivim la nostra història’ de l’Institut José Rodigo Botet
Amb aquesta iniciativa, on la Fundació Horta Sud ha explicat la història del moviment associatiu
i els seus reptes de futur, el centre educatiu de Manises pretén que l’alumnat recupere el rol
actiu i protagonista en el procés d’aprenentatge

Manises, 31 de març de 2021 | La Fundació Horta Sud ha participat al projecte ‘Reescrivim
la nostra història’, immers dins el projecte d’innovació de centre ‘Aules de futur per a
l’educació del present’. Concretament, la Fundació ha explicat, en sessions de caràcter
participatiu amb l’alumnat, la història i els valors de l’associacionisme a la comarca, els
reptes de futur com a societat i el rol que ha de jugar la joventut per a fer front a aquests
reptes.
Els alumnes de darrer curs d’ESO de l’Institut José Rodrigo Botet de Manises estan
desenvolupant el projecte ‘Reescrivim la nostra història’, emmarcat dins del projecte d’innovació
educativa ‘Aules de futur per a l’educació del present’. Amb aquest projecte, es pretén que
l’alumnat recupere el seu rol actiu i protagonista en el procés d’aprenentatge, mitjançant la
participació activa de diferents departaments de l’Institut, associacions i ONGs pròximes al
centre, veïns i famílies.
En aquest context, el coordinador de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta ha dut a terme dues
sessions als alumnes, per explicar-los la història i els valors de l’associacionisme a la comarca i
els reptes de futur com a societat.
Així mateix, en les sessions, que han tingut un caràcter eminentment participatiu, l’alumnat ha
reflexionat conjuntament sobre el rol que ha de jugar la joventut per a fer front a aquests reptes i
la importància que esdevinguen actors organitzats i protagonistes dels canvis.
En les sessions, s’ha posat la pandèmia com a context que ha constatat la necessitat de conéixer
el passat per analitzar el present i reescriure el futur en claus de solidaritat i sostenibilitat.
Els aprenentatges de l’alumnat fruit d’aquest projecte es plasmaran amb la publicació d’una
revista íntegrament realitzada per ells, des de la creació de continguts, la gestió o la investigació
fins a la producció i maquetació del producte, pretenent aixì un aprenentage significatiu.
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NOTA DE PRENSA

La Fundació Horta Sud participa en el proyecto de innovación educativa
‘Reescrivim la nostra història’ del Instituto José Rodrigo Botet
Con esta iniciativa, donde la Fundació Horta Sud ha contado la historia del movimiento
asociativo y sus retos de futuro, el centro educativo de Manises pretende que el alumnado
recupere el rol activo y protagonista en el proceso de aprendizaje

Manises, 31 de marzo de 2021 | La Fundació Horta Sud ha participado en el proyecto
‘Reescrivim la nostra història’, inmerso dentro del proyecto de innovación de centro ‘Aules
de futur per a l’educació del present’. Concretamente, la Fundació Horta Sud ha contado,
en sesiones de carácter participativo con el alumnado, la historia y los valores del
asociacionismo en la comarca, los retos de futuro como sociedad y el rol que ha jugado
la juventud para hacer frente a esos retos.
Los alumnos de último curso de ESO del Instituto José Rodrigo Botet de Manises están
desarrollando el proyecto ‘Reescrivim la nostra història’, enmarcado dentro del proyecto de
innovación educativa ‘Aules de futur per a l’educació del present’. Con ese proyecto, se pretende
que el alumnado recupere su rol activo y protagonista en el proceso de aprendizaje, mediante la
participación activa de diferentes departamentos del instituto, asociaciones y ONGs cercanas a
los centros, vecinos y famílias.
En ese contexto, el coordinador de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha participado en dos
sesiones con los alumnos, para contarles la historia y los valores del asociacionismo en la
comarca y los retos de futuro como sociedad.
Asimismo, en las sesiones, que han tenido un carácter eminentemente participativo, el alumnado
ha reflexionado conjuntamente sobre el rol que debe jugar la juventud para hacer frente a esos
retos, y la importancia que devengan actores organizados y protagonistas de los cambios.
En las sesiones, se ha puesto como contexto la pandemia, que ha constatado la necesidad de
conocer el pasado para analizar el presente y reescribir el futuro en claves de solidaridad y
sostenibilidad.
Los aprendizajes del alumnado se plasmarán con la publicación de una revista íntegramente
realizada por ellos, desde la creación de contenidos, la gestión o la investigación hasta la
producción y maquetación del producto, pretendiendo así un aprendizaje significativo.
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