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Mavi Antas

Germán

A l’escola de la Floresta des de fa molts anys  estem treballant una sèrie 
d’aspectes relacionats amb el coneixement de la natura, el respecte i l’estima 
pel medi ambient com ara:
- l’hort escolar
- la granja
- l’estudi del bosc de l’entorn
- el reciclatge de la matèria orgànica
-tallers de cuines, tallers de vaixells i cotxes solars, etc...
Tot això esta bé però crec que s’ha d’anar més enllà i fer un pas important i 
definitiu cap a l‘autèntic i profund sentit de l’ecologia que demana el moment 
actual.
Aquest pas és el treball a fons i sistemàtic de les 3 RRR de l’ecologia:
- REDUIR
- REUTILITZAR
- RECICLAR
Si això fins fa pocs anys era només una idea en la ment d’algunes persones 
amb somnis ecologistes, avui en dia, degut a moltes circumstàncies i a la 
constatació científica i irrefutable del ràpid deteriorament del clima i del medi 
ambient, crec que aquest treball sistemàtic amb els nostres alumnes s’ha 
convertit en una urgència ineludible.
És realment urgent que creem en els nostres alumnes sentiments i actituds 
respecte, en primer lloc, a la REDUCCIÓ del consum, desprès sobre la 
REUTILITZACIÓ i finalment sobre el RECICLATGE de tot allò que passa per 
les nostres mans, perquè aquest CONSUMISME destructiu de les últimes 
dècades no podrà continuar en els pròxims anys, simplement per qüestió ja de 
supervivència de la nostra espècie.
Tenim a les nostres mans els nens que seran els adults dins d’uns quants anys 
i crec que no podem permetre que surtin de les nostres aules sense una 
consciència i unes actituds molt compromeses amb el respecte i la sostenibilitat 
del nostre Medi Ambient.
He vist per pròpia experiència que els nens són molt permeables a assimilar 
aquestes actituds, sentiment i estima per la Natura.
Ja sé que la base de tots aquests aprenentatges està en la família i moltes 
famílies no estan encara en el punt de transmetre tot això als seus fills.



Ja sé que en els programes escolars tot això va entrant massa paulatinament.
Ja sé que al llarg del curs escolar tenim sobre la taula un munt de propostes i 
activitats de tot tipus per a realitzar amb els nostres alumnes i es difícil triar, 
però crec que farem quelcom important i molt encertat si prioritzem aquesta 
proposta i som capaços de portar-la  a terme d’una manera molt programada, 
sistemàtica i totalment insertada en la vida quotidiana del nostre centre escolar.
 En tot aquest procés el realment important no són els coneixements empírics o 
teòrics sobre la matèria, sinó l’arrelament en les ments infantils, des de que 
arriben a les nostres mans a l’Escola Bressol i durant tota l’etapa escolar 
d’aquests sentiments i actituds vers  el respecte i la sostenibilitat del Medi 
Ambient.
Això és el que romandrà quan siguin joves i adults i farà que aquesta nova 
consciència impregni la societat i farà que es puguin aturar els camins tan 
depredadors trepitjats en les últimes dècades i iniciar l’autèntic camí de retorn a 
la natura.

Roser Franco

... anualment estem fent sobre interculturalitat i sempre hi ha alguna activitat 
sobre medi ambient. A la utilització de l’aigua, etc.

Però tenim una sèrie de dificultats per la pròpia estructura del centre que 
s’afegeixen. Estem en el punt de plantejar-nos de quina manera des del 
departament de ciències podem tirar endavant perquè no sigui només unes 
coses treballades puntualment.

A diferència de primària a secundària hi ha molta rotació del professorat, el 
tutor també canvia. Ara també es treballa molt l’educació en valors, que abans 
no es feia, i si recau sobre el tutor llavors falta temps per arribar a tot. Perquè hi 
ha altres aspectes de la convivència, urgències quotidianes, que no deixen 
arribar. Des de les àries seria ideal poder treballar el tema, tocar-lo a fons, però 
això suposa una coordinació molt gran entre tot el professorat –que encara no 
es fa-, perquè és una cosa que ha de ser compartida per tot el professorat 
perquè arribi als alumnes. En aquest aspectes estem una mica endarrerits.

També vull comentar una cosa sobre el currículum. Al currículum hi ha uns 
objectius genèrics de respecte del medi, però no es poden tocar només des de 
ciències socials i naturals.

Els alumnes de secundària tenen una edat especial. Quan arriben són encara 
petits, es poden treballar molts hàbits, pugen amb molts hàbits que els heu 
inculcat a primària. Però a tercer i quart passen un batxe, sembla que s’oblidin 
de tot, han de portar la contrària. Poden estar acostumats a reciclar i tal i ara ho 
han de fer al contrari: ho barregen tot, etc. Després, per sort torna a recuperar i 
torna a recollir-se bé. No és que no hi sigui el que hgeu treballat a primària i 
infantil, però és una situació que es dóna a una certa edat.

Estem en aquesta fase que ens plantegem des del departament de ciències 
com a grup de gent: volem fer alguna cosa, però veiem que costa molt. Costa 



fer una conscienciació. Pot ser que sembli que han canviat actituds però que 
en la realitat no sigui així. 

Calen grans canvis, però amb petits ja és difícil, les dificultats són fortes, i de 
fet ens aniria molt bé recollir idees de la Michela o de qui sigui. Abans, quan 
has parlat he pensat que ja hi ha coses que es fan: els grans expliquen als 
petits, i fan propostes. Són experiències que es van fent de tant en tant i 
funcionen. I estic d’acord amb tu que o posem molta imaginació o això no 
acabarà de funcionar.   

Marc Martin:
Sóc administrador de l’empresa Argelaga Serveis Educatius i Ambientals, que 
portem algunes de les activitats que feu. Intentaré comentar-vos el més 
resumidament possible coses des de dos punts de vista, un des de 
l’experiència com educador ambiental, que potser amb alguns de vosaltres 
podrem compartir i també des de l’empresa, que ara portarem 10 anys 
treballant.

Des del punt de vista d’educador ambiental ens trobem amb la dificultat de 
saber com funcionen les nostres activitats, si s’assoleixen els objectius. No els 
objectius més específics, sinó els més generals. Els específics amb valoracions 
i reunions els podem conèixer. Si l’educació ambiental dura poca estona, amb 
nosaltres estan els alumnes molt menys temps. Com educadors et cal un 
procés llarg per saber si has assolit els objectius. Vosaltres teniu els alumnes 
molt de temps, nosaltres no, i ens cal saber si la metodologia de treball és 
bona. 

Més encara en l’EA, que és un món molt canviant. No canviant en sí mateix, 
abans ens comentava la Michela abans parlàvem de l’educació ambiental i 
area hauríem de parlar de l’educació per la sostenibilitat, sinó perquè a nivell 
conceptual i de coneixement també és molt canviant, molt ràpid. Un petit 
exemple: desenvolupem un taller per anar a buscar bolets al bosc, amb valors 
de respecte i coses així. Ara resulta que en comptes de tallar-los cal arrencar-
los des de sota, i per tant tota la feina que s’ha fet fins ara ja no serveix. 

El problema del sistema: si la societat no va d’acord amb allò que intentem 
treballar, és una gran dificultat. Hem trobat un objectiu molt bo dins de la 
sostenibilitat perquè el que intentem és fer quotidià la sostenibilitat: si lo normal 
és que s’hagi d’anar al darrera dels nostres fills i filles perquè deixen les aixetes 
i llums obertes, es tracta d’aconseguir el contrari, que les tanquin. Per tant això 
és un objectiu més factible, perquè tenim l’escola per treballar. Però si no hi ha 
una feina paral·lela des de les famílies, es fa molt difícil, si la societat va per 
una banda no anem enlloc: podem parlar de la mobilitat sostenible però jo 
mateix he hagut de renunciar a la RENFE, perquè si no, no arribo a les escoles 
per poder fer una activitat. És una gran dificultat.

Per tant pensem que és molt positiu el treball paral·lel entre els educadors 
ambientals i les escoles. I fins i tot pot arribar a sortir un grup de treball a cada 
municipi, perquè cada municipi té les seves especificitats, de manera que sigui 
com un fòrum d’intercanvi com a mínim a través d’internet per saber si anem bé 



o no, nosaltres ajustaríem més les activitats i tindríem el retorn de saber si 
estem fent bé aquests ajustos. Seria molt positiu.

Només un parell de comentaris com a gestor d’empresa de serveis ambientals. 
Hi ha diversos problemes: El problema de la formació dels educadors és molt 
difícil. El problema de l’estabilitat laboral. Hem de treballar entre gener i febrer 
per donar estabilitat laboral. Però tota aquella inversió que fas en un educador 
la perds si l’educador troba una feina millor i se’n va. 

També a nivell de despeses els costos són molt alts. Per exemple, no us ho 
prengueu com una crítica, però trobar-vos és molt difícil. És lògic, esteu tot el 
dia a classe. Quan teniu una estona al pati necessiteu la vostra estona per 
descansar. Jo ja ho tinc calculat: si als quatre minuts no us he trobat, penjo, 
perquè he fet un càlcul i sé que em surt millor tornar a trucar. Llavors què hem 
de fer, hem de repercutir aquests costos com a  despeses directes? El que 
passa és que necessiten fer una optimització de recursos per tot el sistema 
educatiu o de medi ambient, per la pròpia filosofia, i no és fàcil.

Eric Bachs

Jo em dic Eric, sóc educador ambiental i treballo a l’escola Collserola, a l’hort. 
Vull donar-vos la visió des d’un educador ambiental, les dificultats que es troba.

El projecte de l’hort no és una proposta aïllada al marge del currículum, sinó 
que s’emmarca dintre del mateix. Es pot considerar com una proposta 
didàctica concreta per a desenvolupar objectius i continguts del currículum 
bàsic de l’Educació Inicial Primària. Aquest currículum recull entre els seus 
objectius els d’ajudar als alumnes a conèixer el medi natural com a patrimoni 
que han de conservar i millorar, així com agafar consciència de les relacions 
que existeixen entre l’ésser humà i el medi natural i de la responsabilitat 
personal i social que tenen en el seu desenvolupament harmònic i en evitar el 
seu  deteriorament.

Els objectius específics defineixen les capacitats que volem que adquireixin 
els alumnes a través de l’aprenentatge dels continguts que es desenvolupen 
en el projecte de l’hort. Aquests objectius específics orienten la selecció dels 
continguts i el disseny de les activitats.

Es pretén treballar a través del projecte de l’hort objectius de les àrees de 
matemàtiques i de coneixement del medi social i natural.

Entre els 6 i 8 anys els infants s’enfronten a la realitat i al seu entorn amb 
molta curiositat, tot es hi interessa i senten el plaer d’aprendre. Necessiten 
organitzar, tocar i manipular per conèixer. Aprenen a partir de l’assaig, l’error 
i l’encert. Tot són experiències que afavoreixen la maduració  i l’ajuden a 
créixer.



La sensació general de qualsevol espectador del món on vivim i de les 
conseqüències que la nostra forma de vida comporta a nivell global, s’acosta 
lentament a la desesperació. 

La capacitat de respondre a problemàtiques, en concret ambientals, per part 
de la societat és del tot insuficient, i la degradació dels diferents ecosistemes 
s’està  donant  a nivell mundial i de forma constant.

No es difícil imaginar que la percepció d’aquesta realitat desemboqui en els 
infants, més sensibles que qualsevol altre sector, en un sentiment 
generalitzat de conformisme i de impotència al respecte.

La vida i la diversitat són molt més velles i sàvies que la nostra petjada, i 
encara som a temps d’integrar una forma de vida respectuosa amb l’entorn si 
treballem  i ens capacitem per aconseguir-ho.

La diversitat de varietats tradicionals agrícoles de la regió mediterrània 
representa una de les zones més riques i diverses del món, però la seva 
degradació ha adquirint velocitats vertiginoses durant els últims 50 anys.

La seva conservació, i el que resulta tan valuós com la pròpia diversitat, el 
coneixement i la saviesa camperola associat a tot aquest patrimoni, son 
encara valors presents en el nostre territori, i representen gran part de la 
cultura i de les tradicions de la nostra terra.

Tenint en compte els principis exposats a la justificació del projecte, l’escola 
es proposa adoptar una actitud activa envers el context actual, i 
desenvolupar un projecte on els infants no només esdevenen conscients i 
observadors de la biodiversitat en permanent degradació, sinó que es 
converteixen en els seus protectors: recuperant, caracteritzant i mantenint 
varietats tradicionals de vegetals cultivables.

L’hort de l’escola es converteix en l’escenari bressol del projecte, a partir del 
qual es pretén crear  enllaços per desenvolupar el projecte:

Convertir l’escola en l’apadrinadora, i als infants en els conservadors, de 
varietats tradicionals de cultiu propis de cada zona. 

El projecte i el procés que el duu a terme es vertebra en 3 eixos:

1. Recuperació de varietats: els infants esdevenen petits investigadors. El 
treball de camp consisteix en la recerca i l’entrevista del últim estament de 
població sensible a mantenir varietats tradicionals d’horta i extensius, i que 
encara representa la saviesa camperola: els avis i les àvies. 

2. Caracterització de varietats: al llarg del curs escolar, i treballant de 
forma paral·lela amb el manteniment de l’hort escolar, es duen a terme les 
tasques de reconeixement, de manteniment i enregistrament dels diferents 
cultius, i de tot el seu procés: sembra, creixement vegetatiu, floració, 
fructificació i recol·lecció de la llavor.

3. Conservació de llavors: la tasca de conservació comença al final de cicle 
vegetatiu dels cultius, quan la llavor madura completament . es el moment 
de la neteja, selecció, etiquetatge, emmagatzematge i intercanvi de llavor. 



L’intercanvi de llavors no pot considerar-se fora del procés, ja que la 
conservació de qualsevol varietat de forma aïllada perd el seu sentit real. En 
aquest sentit el projecte ofereix les llavors aconseguides pel projecte a pares 
i mares que puguin fer-ne un ús particular, als pagesos/es donants, i a altres 
escoles que vulguin afegir-se al projecte de conservació de llavors. La gestió 
d’aquests intercanvis es realitza a través de la pàgina web del programa 
(www.abcd10000ef.org) coordinat per l’institut Botànic de Barcelona, des 
d’on es posen en contacte els diferents centres apadrinadors de patrimoni 
agrícola, i on es posa en comú la informació generada mitjançant la base de 
dades del programa.

 Els dos primers eixos del projecte ja estan en marxa durant aquest curs, 
gràcies als ajuts entregats per aquest mateix departament de medi ambient 
durant el curs anterior (2005-2006). Entenem però, que la tasca a realitzar 
per la continuïtat del projecte, tant pels aspectes tècnics, com per la 
preparació de material pedagògic vinculat al projecte a través de l’hort de 
l’escola, s’escapa de les possibilitats del personal docent, i cal un suport 
econòmic per mantenir un monitoratge com a  coordinació del projecte, així 
com material específic per al desenvolupament del tercer eix.

Quines dificultats em trobo?

És el segon any que estic a l’escola, amb l’hort. A finals de l’any passat ens 
varem adonar que hi havia algunes coses que jo explicava a l’hort i que 
paral·lelament s’explicaven també a classe; hi havia una incoherència de fer en 
paral·lel les mateixes coses. Llavors varem decidir treballar en l’horari lectiu 
amb l’hort, per posar en contacte el treball dels mestres i el meu treball. 

Hi ha una sèrie de dificultats que vull comentar:

Primer problema: adaptar el projecte curricular. Em dóna la sensació de que les 
escoles es veuen abocades a fer molts projectes pel model de mercat: si faig 
molts projectes vindran més alumnes, com deia la Michela. L’escola ha de ser 
molt “guai” en aquest aspecte, i els profes estan acostumats a que els plogui 
projectes a sobre que seran més feina per a ells/es, i llavors es frenen. 

És una pena, perquè si es fa una feina bona al principi, en paral·lel, a principis 
de curs, que és quan hi ha molta feina i tothom va molt atabalat, crec que no 
només no és més feina pel mestre sinó que en pot restar. En el meu cas, jo per 
exemple des de l’hort puc treballar els llimacs com a invertebrats, i això que 
s’estalvia el mestre. Però quan no es treballa en paral·lel no es pot fer. 

Una altra cosa és cal pactar és el calendari. Jo no marco quan surten les flors, 
el ritme de la natura. Llavors si el llibre té al capítol 9 la floració i cau al mes de 
gener, ha de canviar el capítol 9, passar-lo al maig, i al gener fer el que no es 
farà al maig. És una feina afegida extra que s’emporta el mestre.

Un altre problema que ens trobem a l’hora de fer activitats fora de classe, la 
idea és emportar-se’ls a forma de classe i portar-los a un espai més pràctic, a 
l’hort (que a més és una barbaritat que no es faci més, que estan moltes hores 

http://www.abcd10000ef.org/


a la classe). Anar a l’hort és una sort, però resulta que legalment no és 
possible, perquè el mestre és el responsable legal i ha d’estar amb ells en l’hort 
o hi ha un buit. Llavors es crea la figura, al menys a l’escola Collserola que és 
on jo estic, del que jo dic “el mestre avorrit”, que ve, s’assenta i mira l’activitat 
que fem a l’hort. A vegades un té la necessitat com de contagiar-ho, no? Dir: 
“escolta’m, ens repartim la feina i ho fem junts i és més divertit, no? Però també 
és com un excés de feina, o sigui que també és: Jo t’escolto i ja m’està bé”. 
Fins i tot hi ha alguns que ho aprofiten i es porten deures i se senten un rato al 
sol i fan coses, ja està bé, no? Treure els profes de l’aula també és divertit, de 
vegades.

Hi ha escoles que en aquest sentit li posen confiança a l’assumpte. Jo havia 
treballat a escoles que el tema de la responsabilitat civil passava una mica més 
per alt: confiaven en que no passés res. O sigui tampoc no ha de ser un freno 
això, hi ha fórmules per fer-ho.

Hi ha algun problema tècnic associat a l’activitat específica de l’hort, que l’hort 
comença a ser espectacular a l’estiu, al mes de juny, quan s’acaba el curs. 
Nosaltres hem tingut sort a l’escola i hem pogut disposar de diners i hem pogut 
comprar un hivernacle, que podem avançar un mes les collites perquè ho vegin 
abans de que marxin. Al juliol i el setembre es pot salvar una mica a través dels 
casals d’estiu, però l’agost és molt difícil.
 
Es parla de la possibilitat d’integrar grups d’avis a l’estiu per aquell problema 
darrer.

Manel d’Intiam ruai

Tinc una petita empresa que ens dediquem a fer activitats d’energia, fa deu 
anys també. La primera dificultat que ens trobem és que les escoles encara no 
han assumit que l’EA és molt important. No vull generalitzar, no? hi ha escoles 
que fan projectes molt interessants. En general ens trobem que o bé se li dóna 
poc valor importància o no ho integren. O potser no som capaços de 
transformar a partir dels coneixement que transmetem, o és massa poc temps 
que passem a l’escola. Un exemple, a una escola treballes molt el tema, els 
hàbits, que els llums no estiguin encesos, es crea el responsable o gestor 
energètic d’un grup classe, sembla que s’integra tot... i a l’any següent tot està 
igual que al principi: llums encesos, etc. 

Ens trobem que encara no hem assumit com a societat (i l’escola en forma 
part) de que estem en un moment d’emergència planetària, que hem d’actuar 
ja. Això encara aquell que fa educació ambiental no té la importància que 
hauria de tenir: els tallers de forn solar nostre es pot prendre com un taller de 
pizzes, i no és això. És un taller d’energia, i utilitzarem el sol per aprendre a 
cuinar, però... no s’integra, queda en la part lúdica. 

Altres problemes que ens trobem: hi ha poc valor cap a l’EA, a vegades quan 
arribem a l’escola no hi ha el grup, han marxat d’excursió, i s’han oblidat de 
nosaltres. Això que truquem, perseguim el tema, però se li dóna poc valor: són 



gratis, però en realitat són poc valors. A més, per l’empresa li costa uns diners 
igualment. 

A secundària a vegades et trobes que el professor de tecnologia no hi és, 
perquè ha calculat l’activitat perquè li doni temps de fer una altra cosa. I a 
vegades et pregunten: cal un profe? “sí, i dos si pot ser”. A vegades 
t’encolomen el de guàrdia, el d’anglès, un de nou. I això els nens ho noten: “si 
ve aquest és poc important”. I també hi ha l’efecte contrari: quan et trobes que 
en una escola hi ha el tutor al càrrec de l’activitat, i demana que estiguin atents, 
que l’activitat comptabilitza... els nanos s’ho prenen molt més en sèrio, la 
diferència és molt important.

La quantitat de temps que costa fer l’activitat a vegades. 

I a vegades l’escola participa dels valors de la nostra societat: “parlar de la 
guerra de l’Irak?” no cal, però és clar, és la guerra que té Europa amb l’Àsia per 
l’energia, per poder anar a la platja al cotxe, és molt important. 

El nostre discurs va a vegades contra tot: contra la societat, contra l’escola, etc.

(a partir d'aquí la gravadora va deixar de funcionar… ho sentim) 


