
17:30h

Assistents:
Mariona Espinet UAB Mercedes Aguas 11a escola
Sílvia Álvarez CEIP Catalunya Andrea Codó CEIP Olivera
Núria Farré CEIP Pins Vallès Carme Navas CEIP Pins Vallès
Pablo Pascual CEIP Pins Vallès LauraPérez-Moreno CEIP Pins Vallès
Roser Franco IES Pla Farreras Albert Huercio IES Arnau Cadell
Montse Palauzié CEIP La Floresta Germán del Río CEIP La Floresta
Alícia ? CEIP Gerbert Orlach Núria Puigdomènech CEIP TurócMates
Carme Delgado CEIP TurócMates Anna Valderrama CEIP Pi d’en Xandri (ed)

Práxedes González IES Angeleta Mavi Antas EB El Niu
Pere Grau UAB Anna Royo Argelaga
Isabel Alves Can Coll Kevin Fisher Argelaga
Joana Bou Ecologistes_en_Acció Germán Llerena Àrea medi ambient

No han pogut venir: 
Assumpta Bonet (11a escola)
Mº Carme Ravella (11a escola)
Eduard Garcia (IES Arnau Cadell)
Representant d’infantil (Turó can Mates)
Josepa Ruf (IES Angeleta Ferrer)

Ordre del dia:

• Signatura i compromís com a membres del grup, per a la creació formal del 
mateix. 

• Presentació d’experiències i maneres de treballar en sostenibilitat i en 
relació amb la participació:

o CEIP La Floresta 
o IES Arneu Cadell
o Turó can Mates
o Pi d’en Xandri

• Decisió sobre la dinàmica de treball i el tema. 
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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Sant Cugat del Vallès, Curs 2007-8

CRP, Sant Cugat del Vallès, 26 d’octubre de 2007



Signatura
Es procedeix a signar el compromís com a membres del grup, per a la creació 
formal del mateix.

No cabem al CRP, ens acolliran al Casal Jove Torreblanca. Avinguda Pla del 
Vinyet, s/n, prop dels cines nous, Auditori i tal.

Es decideix el calendari de reunions:
2007:
17 d’octubre   21 de novembre 

      2008:
9 de gener
30 de gener
20 de febrer
9 d’abril

30 d’abril
21 de maig
25 de juny 
... i ja veurem després. 

Presentació d’experiències 
CEIP La Floresta-   Mestres: Germán del Río i  Montse Palauzié

A partir dels pòsters de la jornada del 7 de març es va refer la informació de la 
web, que es presenta ara. 

L’escola està enmig del bosc. Fa molts anys que funciona l’hort i l’experiència és 
llarga. Hi ha implicació de famílies i mestres (no tothom) a través de la Comissió 
d’Ecologia.

La Comissió d’Ecologia permet plantejar uns objectius cada any, que evidentment 
necessiten pressupost. 

Es fa un treball de comunitat, per tant, que ha permès engegar l’hort i granja de 
primària fa anys i ara començarem amb l’infantil, situat en un altre lloc. 

L’hort fa molt de temps que funciona i tenim molt bons resultats. S’emporten a 
casa el producte, treballem els aliments sans i tanquem el cicle de la matèria 
orgànica. Els resultats són molt satisfactoris. 

Ara amb l’associació Vida Sana es muntarà l’hort infantil, aprofitant que fan un 
curs amb mestres i te’l deixen muntat. 

El reciclatge és una feina de fa temps, fem una festa del reciclatge amb una 
cançó, un motiu cada any (“sóc la pera”, la poma, etc), i es fan samarretes, sortim 
als mitjans, etc. Es fan enganxines per part dels alumnes que reflecteixen la seva 
feina, es plasmen els missatges. Papereres per recollir matèria orgànica pel pati.

Es començarà, a partir dels resultats de l’ecoauditoria energètica (programa 
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agenda 21 escolar), a desenvolupar el Parc d’Energies Renovables. Aquest estarà 
constituït per:
• una instal·lació eòlica, amb jocs, sons o llums “moguts” per la força del vent,
• una caseta amb la teulada amb plaques fotovoltaiques i electrodomèstics 

demostratius a dins,
• i una instal·lació hidràulica que encara està en estudi (problemes amb el 

mosquit tigre i reutilització d’aigües per l’hort).

Esperem que aquest parc sigui un emblema per l’escola i que no només ho aprofiti 
tot el centre, sinó també la resta de centres, que pugueu venir-la a veure.

La Vola ha fet l’estudi tècnic. Es farà també assessorament al claustre per un 
treball experimental, d’esperit crític en l’àmbit de lo natural i lo social, per afavorir 
un aprofitament didàctic màxim. Es preveu fer 8 sessions. A partir del parc es 
treballarà amb recollida de dades i altres.

Per exemple, a partir de l’energia eòlica es treballarà la mitologia grega i el déu 
Eolos. 

Es treballarà la Setmana Cultural dins de l’Any de la Ciència. S’aprofitarà per fer la 
inauguració del parc.

Fa temps que aprofitem el nostre entorn, el bosc, per fer sortides. Es treballen per 
exemple les plantes medicinals i es realitza un llibre (amb fulls de paper reciclat). 
per part dels alumnes que substitueix el llibre de text. Ja fa anys que ho fem [es 
passen exemplars]. Es sequen fulles, es busquen dites i propietats, etc.  

IES Arneu Cadell-  Professor: Albert Huercio

A secundària l’EA és més difícil que a primària, l’entusiasme és menor, i la 
coordinació del professorat també. Caldria modificar els comportaments del 
professorat en primer lloc. 

Participem des del 2001 al programa Escoles Verdes. S’ha fet:
• enquestes sobre energia solar
• panells fotovoltaics
• exposició sobre energia solar a la Jornada de Sostenibilitat a Sant Cugat
• s’han fet exposicions al centre sobre energia solar
• també la Setmana de la Ciència
• es promouen diversos Treballs de Recerca sobre energies i altres temes, per 

exemple ara se’n fa un sobre la viabilitat de cremar fang per obtenir energia, o 
el preu energètic per la velocitat de l’AVE

• es participa en activitats diverses, tallers, 
• es reutilitza i recull paper, aquí falta molt la col·laboració de l’ajuntament
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• es canvies aixetes per estalviar, s’ha canviat la calefacció 
• els alumnes de batxillerat fan auditories

Està previst:
• fer un aniversari “verd”
• l’eliminació dels productes químics perillosos
• el mínim ús de productes químics
• el reciclatge de llibres de text

No és senzill que la comunitat educativa, no tenen temps, hi ha canvis continus en 
els plans d’estudis... Hi ha consciència però moltes dificultats. Vaig intentar, per 
exemple, fer “Dia sense Cotxes”  en diverses ocasions, però ha fracassat. La 
participació de les famílies és bastant precària. Per exemple, la reutilització dels 
llibres es fa perquè el professorat va al darrera. I això passa a molts IES.

Turó can Mates- Mestra: Núria Puigdomènech 

L’escola només arriba fins a 2n de primària de moment. 
Comencem amb l’agenda 21 escolar centrada en l’hort i l’estalvi d’aigua. Per ara 
estem amb la planificació. Està previst:

• fer compostatge de la matèria orgànica per l’hort
• el reciclatge ja s’ha començat, a través del pla de dinamització educativa, amb 

el CEPA, hem posat contenidors a les aules
• recollida d’aigües pluvials per regar
• estalvi d’aigua a través de reg automàtic
• dur al menjador el que collim
• fomentar la compra directa a pagesos a la Comissió de Menjador, cal fer entrar 

les famílies a la Comissió per ajudar a portar tot això (l’empresa del menjador 
“vostra cuina” admet aquesta possibilitat). [Existeix l’exemple de les escoles de 
Girona amb la Fundació Futur, els preus han incrementat 30 cèntims només. 
Ha costat 6 anys aquest canvi]. Fan xerrades a les escoles.

• jocs d’aigua per infants: canals, experimentació... i amb l’aigua es pot regar 
l’hort

Ens plantegem el treball des d’Infantil fins a 6è, i les maneres de treballar: animals, 
creixement de les plantes, germinació, com reorientar el currículum, etc

Pi d’en Xandri- Educadora ambiental:Anna Valderrama

Fa 4 anys que funciona l’hort. Ara comença la feina amb l’A21E.
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L’hort funciona des d’Infantil fins a cicle superior. Estem buscant la fórmula, i ara 
reorientarem en funció dels temes de l’A21E: els residus i la biodiversitat.

Voldríem lligar-ho amb compostador i menjador escolar. Els peques planten 
també, més recte o menys, però planten. Ja hem collit. Els infants estan esperant 
veure tot el procés, pregunten si “tot és de l’hort” al menjador. 

L’entorn té una diversitat d’arbres i arbusts interessant, conèixer i respectar. 
Procurar que no embrutin...

Tenim un problema de terra (de qualitat de la terra). Tenim 60 metres quadrats i 
els elevarem pels infants. 

Amb 5è i 6è treballem “aula de ciències”, la part més tecnològica, com dissenyar-
lo. 

Es fa estalvi d’aigua, es fa compost. Es poden treballar amb totes les assignatures 
el que es treballa a l’hort. 

Estic fent uns quadernets temàtics: “eines”, “feines”, “animals de l’hort”, que 
posaré a disposició de vosaltres. [També a can Coll hi ha material].

Amb Argelaga, amb el programa A21E, es farà recolzament als profes que fan la 
seva feina i la podem encabir en el programa (no els volem afegir feina, sinó 
ajudar a reorientar-la cap a la sostenibilitat). 

Estic també en una recent creada associació d’educadors/es hortelanes: Joves 
Associats pels Horts Educatius (JAHE-“Hortènsies”), amb la que volem agrupar 
els/les educadores d’horts escolars i altres per intercanviar i generar recursos 
(jocs, materials), i també treballar per millorar les condicions laborals d’aquest 
sector que va creixent cada any.

Decisió sobre la dinàmica de treball i el tema. 

Després de les Jornades del dia 7 de març 2007 (podeu veure el material penjat a 
http://www.xtec.net/crp-santcugat/gteducacioambiental.htm i a 
http://edusost.cat/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,27/Itemid,62/), 
on es van presentar experiències diverses, ens preguntem, pensant en aquest 
grup: què ens uneix? El municipi, evidentment (per això hem hagut de dir que no a 
profes i mestres que venien de fora). Moltes escoles estan en el programa Agenda 
21 Escolar (A21E):

• té un finançament molt generós,
• és un programa municipal
• és un marc propi
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Us fem una proposta: desenvolupar aquesta eina “al nostre gust”: fer el programa 
A21E que realment necessitem:

• per millorar la didàctica
• per coordinar-nos
• per reflexionar sobre el programa i establir el model de participació més 

convenient i adequat.

I sobre quin tema? Hi ha dues opcions: dispersar o treballar plegats. Proposem la 
segona opció, que ens permetrà fer un treball concentrat i ric. 

I el tema? Aquest és un tema complicat, perquè sempre “deixarem fora a algú”, 
però es tracta d’agafar el més comú a tothom i treballar plegats en un tema, 
després la feina no ha de servir només per aquest tema, sinó que està orientada a 
com treballar l’Educació per la Sostenibilitat amb qualsevol tema com excusa.

I la proposta és els horts escolars. Això és bastant transversal, de fet: es pot 
treballar residus, biodiversitat, menjador, agricultura ecològica, tradicional, 
industrial, integrada... tecnologia d’aliments, la importància de l’alimentació, 
educació emocional... aigua, estalvi, la història del poble, les vessants del temps: 
passat, present i futura, molt importants en sostenibilitat, horts urbans, a espais 
urbans: fer horts en taules, en testos, a cases particulars... es pot ampliar molt. 
Fins i tot els temes de bolquers, residus, energies, que  treballeu apart, es poden 
relacionar. 

Pel proper dia

Deixem la proposta sobre la taula, sembla que hi ha bona acollida però pensem-
nos-ho encara més i portem, pel proper dia (17 d’octubre al Casal Torreblanca): 
quines coses podria treballar en relació amb l’hort en el meu context?

• Quines assignatures?
• Quins àmbits de treball?
• Tinc profes/mestres al meu costat (o estic sol)?

Proposta: fem una plana reflexionant sobre això. Us adjuntem una plantilla per fer-
ho, per si la voleu aprofitar. 

Des de Can Coll es portarà un llistat amb bibliografia referent al tema d’horts.

La propera reunió a la que ens convoquem és el dia 17 d’octubre a les 17:30h al 
Casal Jove de Torreblanca (Avda/Pla del Vinyet, s/n). 

L’ordre del dia us l’enviarem per mail abans, en principi tenim previst recollir “els 
deures” i emmarcar el programa Agenda 21 Escolar perquè tothom sàpiga en què 
consisteix, per partir d’un mateix punt. 
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Us esperem!

Atentament,

Mariona Espinet
Pere Grau
Germán Llerena
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