
Assistents:
Silvia Àlvarez
Mavi Antas
Mercè Aguas
Andrea Codo
Pràxedes Gonzalez
Carmen Rabella
Anna Valderrama
Germàn del Río

Germàn Llerena
Mariona Espinet
Francesc Carbó
Núria Puigdomènech
Àngels Tomàs
Natàlia Iurman
Alícia Peratto

S’excusen... la resta. 

Ordre del dia: 

1. Presentació de l’arxiu del grup i dels estudiants de pràctiques.
2. Certificats.
3. Proposta pel proper any
4. Regal musical

1. Presentació de l’arxiu del grup i dels estudiants de 
pràctiques.

La Marina i l’Arnau són dos estudiants de Ciències Ambientals que fan 
pràctiques a l’ajuntament (com l’Emmanuel, que va venir el dia de la 
reunió amb l’ajuntament). Hi ha un conveni de col·laboració amb la 
carrera de Ciències Ambientals (assignatura Pràctiques en Indústries, 
Laboratoris o Centres d’Investigació) de la UAB i van venint. Fan coses 
d’EA o bé altres com col·laborar amb l’Oficina StCugat Sostenible, la 
campanya del mosquit tigre...

A partir del 9 de juliol faran una feina d’entrevistar-vos una mica i 
recollir informació sobre els horts, existents o en projecte. Es pot fer per 
mail o per telèfon si no us podeu trobar personalment aquest juliol. El 
Germán (LF) ja ho ha fet. 

Per tant, us buscaran i vindran a preguntar-vos coses, d’acord? Rebreu 
missatges de mail, lo més probable. 
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ACTA DE LA DOTZENA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Sant Cugat del Vallès, Curs 2007-8

Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, 25 de juny de 2008



2. Certificats

Ja estan penjats a la web els certificats d’assistència al curs.

3. Proposta per al proper any.

Seguim el full-proposta que us enviem adjunta.

1. TREBALL A NIVELL DE CURRICULUM

Reflexionar sobre els nous currícula i com es poden treballar les 
competències a partir de l’hort

Amb l’entrada de la nova llei, el treball per competències té un escenari 
molt interessant a l’hort escolar.
 
Seleccionar els continguts que es poden treballar a partir de l’hort i 
seqüenciar-los tenint en compte les dimensions de l’educació per la 
sostenibilitat
Reflexionar sobre la manera de distribuir el temps i el grup en treballar 
a l’hort
Intercanviar material didàctic entre escoles i amb els educadors 
ambientals experimentats
Altres: ..............................................................................

2. CONDICIONAMENT DE L’HORT

Consolidació del paper de l’educador ambiental a l’hort escolar

Informacions de projectes que no estan en ferm encara: 
• S’ha demanat un Pla d’Ocupació per a tenir sous per 4 noies 

(han de ser dones: “col·lectiu en risc”) per 6 mesos, jornada 
completa que ens ajudarien a organitzar moltes coses al 
respecte. Podeu veure el document adjunt “121.pla_ocupacio” 
que ho explica tot -una mica excessiu el treball programat- per 
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Quin material podem obtenir? 
* Programació per competències al voltant de l’hort sostenible a nivell 
de cicle o etapa
* Descripció de models de distribució del temps escolar a l’hort
* Recull de material didàctic a disposició
* Altres: 



demanar el projecte a la Generalitat). No sabem si el 
concediran (ho sabrem el 15 de juliol). Si ho fan, pot ser una 
gran ajuda per organitzar la coordinació de les AMPAs i escoles 
perquè puguin acabar compartint educador/a o altres solucions 
possibles per fer la feina possible. Un segon pas que aquest 
grup prepararia seria un programa que es diu “Jaciments 
d’ocupació”, pel que la Generalitat ajuda a crear llocs nous de 
treball i paga una part del sou, ajuda decreixent que en 3 anys 
desapareix. Requereix un paperam considerable. Per tant les 4 
noies ens ajudaran a tot això: a plantejar què dir a les AMPAs, 
com coordinar-se entre escoles, etc. 

• L’àrea de medi ambient ha demanat a un pagès que comenci a 
cultivar els terrenys públics del parc rural de la Torre Negra. El 
Kevin farà una proposta d’hort educatiu. El Club Muntanyenc 
Sant Cugat ha presentat una proposta a l’ajuntament molt 
interessant per fer i gestionar un hort productiu i l’educatiu a la 
zona i tot un sistema de comercialització directa (cooperativa 
de consumidors/es) que donaria vida a un centre 
d’interpretació del parc rural de la Torre Negra i que compta 
amb les escoles... molt interessant, però falta saber quina 
decisió pren l’ajuntament. 

Realització d’una fitxa amb les característiques dels horts de cada escola 
És el que comencen a fer els estudiants de pràctiques.

Instal·lació del sistema de recollida d’aigües pluvials
Més informacions:
S  ’  està     procedint     amb     el     tema     dels     dipòsits     pluvials  . Argelaga s’ha anat 
posant en contacte amb les escoles i més o menys ja està clar què cal 
fer, quant costa i es preveu començar molt aviat. Està prevista una 
reunió amb la Tinent d’Alcalde de Medi Ambient, en la que es parlarà del 
tema i d’algun més que es pugui parlar.  

Posar en marxa l’hort amb la participació d’un educador ambiental
Altres: 

• Formació, molt important.
• Caldrà fer documentació gràfica segons el cicle de vida de l’hort.
• Caldrà fer bones planes web, i links entre les mateixes. 
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http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/133informe_diposits.pdf


3. PROJECTE: RECUPERACIÓ DE LLAVORS AUTÒCTONES A 
SANT CUGAT

Recuperació d’una festa tradicional lligada a l’activitat agrícola a Sant 
Cugat: A Sant Cugat comença una nova etapa amb l’agricultura....
Continuar amb el projecte d’utilització d’espècies autòctones per a l’hort 
escolar sostenible tot incorporant la metodologia de treball del projecte 
l’ERA  per treballar-ho amb els nens i nenes
Col·laborar en la recuperació de la memòria històrica de l’agricultura a 
Sant Cugat a través de l’entrevista amb personatges clau de l’agricultura 
al nostre poble realitzada pels alumnes de les nostres escoles.
Documentar el treball dels alumnes sobre el projecte realitzat
Participar en les jornades de Patrimoni Viu tot aportant mostres del 
treball realitzat

Més informacions:
Es va preparar la participació en la Jornada Patrimoni Viu que 
organitzava el Museu de Sant Cugat. Malgrat finalment no ho varem 
poder dur a terme (problemes tècnics, culpa del Germán),trobareu a: 
http://www.catalitza.info/eaeaea/recursos/patrimoni_viu/index.htm
una explicació de l’activitat com si s’hagués fet. L’any que ve està 
previst que la mateixa jornada, organitzada pel Museu de Sant 
Cugat, la dedicaran a... la recuperació de la memòria agrícola! Per 
tant, serà una fita inexcusable per a nosaltres, com a treball de final 
de curs. 
S’estan fent contactes amb gent de la Universitat que ens ajudaran el 
curs que ve:

• A fer servir les entrevistes per recuperar la memòria de la gent 
gran (les dones especialment, que eren les que portaven 
l’hort).

• A llegir textos antics a classe.
Altres: ............................................................................
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Quin material podem obtenir? 
* Elaboració d’una fitxa tècnica dels horts de la Xarxa d’Horts Escolars 
de Sant Cugat del Vallès 
* Documentació gràfica dels horts escolars de la xarxa
* Elaboració d’un tríptic informatiu de la xarxa
* Altres: 

Quin material podem obtenir? 
* Preparar material específic per treballar amb els alumnes la 
recuperació de llavors autòctones a Sant Cugat del Vallès
* Documentació del treball realitzat pels alumnes
* Elaboració d’un poster per presentar a les Jornades de Patrimoni Viu
* Altres: 

http://www.catalitza.info/eaeaea/recursos/patrimoni_viu/index.htm


4. MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS
 
Els menjadors escolars ecològics constitueixen un àmbit de treball amb 
molt potencial per al canvi social i l’educació per la sostenibilitat. 
Tanmateix veiem que la complexitat de la tasca és molt gran i creiem 
que cal aprofundir una mica més. Es proposa que membres del grup 
participin en la taula catalana de menjadors escolars ecològics (“taula 
d’Alimentació Escolar Ecològica”) com una manera d’iniciar el treball, o 
que es convoqui una taula santcugatenca per treballar empreses, 
associacions, escoles, productors/es, AMPAs... hi ha temes complexos i 
bastant determinants que no ens corresponen al grup en exclusivitat, tot 
i que sí podem participar.

La proposta nostra seria treballar un producte entre diverses escoles, 
com a acció col·lectiva de la xarxa, i relacionar-nos molt amb la 
producció, treballar molt bé la introducció d’aquest producte concret i 
crear així un model de com treballar –des del punt de vista de l’educació 
per la sostenibilitat- un menjador escolar.

5. ORGANITZACIÓ DE LA FEINA

Els grups que es proposen al material de la reunió (bressoleres, CEIPs 
amb hort consolidat, CEIPs sense hort consolidat i IES) servirien per 
adaptar el que anem fent als diferents nivells i ritmes possibles. 

L’IES Leonardo da Vinci sembla que s’incorporaria, el Josep Maria 
Gallego ha treballat la didàctica de la tradició oral des de les ciències 
socials.

Comentaris:
• A l’IES Angeleta hi ha obres. Per ara estem sense hort. Però es 

treballa per encabir la temàtica de l’hort en els diferents 
currículums. A ciències ja tenim coses, però caldria anar integrant 
a tecnologia (tenim l’hivernacle). Potser a través del disseny de 
l’hort, del drenatge. I els artístics podrien integrar-se com 
arquitectes. El gran problema és el manteniment.

• Al Pla Farreras tenim pendent l’ambientalització de l’IES.
• Les famílies poden participar regant.
• El paper de les famílies el podem potenciar.
• Ara és el moment del tema de les competències. El tema dels 

projectes (les llavors) és més engrescador que fer la programació. 
• Mirar les competències de l’hort: el potencial que té l’hort.
• A secundària ens renoven moltes coses del cuirrículum.
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• Si fem: què volem fer a l’hort, les competències que entren en joc 
i uns exemples... amb això ja haurem fet molt.

• Amb el projecte de les llavors faríem que els nanos fossin petits 
investigadors del poble. Hem de tenir en compte que anem a 
buscar als avis perquè fem una elecció per sobre de les llavors 
híbrides, les transgèniques, compatible amb les del segell ecològic 
però diferents... les llavors autòctones.

• Tenim molt material per aprendre, tant nosaltres com els nanos. 
• Al Pi d’en Xandri hem treballat a partir d’una eina (agrícola) que 

ens van deixar.
• Es poden orientar molt bé treballs de recerca sobre el tema. A 

més, poden tenir un paper molt important en quant a relligar la 
nostra xarxa.

• Als horts del parc Turó can Mates treballarem amb Guardianes de 
Semilles (Equador) molt interessant, és una dimensió que no hem 
d’oblidar. 

• Jo tinc un contacte especial al camp d’Aragó i aquest estiu li faré 
una entrevista per provar. 

4. Regal musical

El Germán del Río ens fa un regal! El CD de la Cançó de l’Aigua “Gota a 
Gota”. 

5. Propera reunió i primera del curs que ve:
 

Ens trobem a la Torreblanca
a les 17:30h

el dia 24 de setembre de 2008.

Molt bones vacances!!!!
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