
Assistents:
• Bibiana (l’Olivera) 
• Júlia (El Niu) 
• Francesc Carbó (Ferran 

Clua) 
• Carme (Pins)
• Roser (Pla Farreras) 
• Mariona Espinet (UAB)
• Kevin (educador 

ambiental)
• Carme Delgado (Turó can 

Mates) 
• Maite (TcM) 

• Núria (Tricicle) 
• Laia (Tricicle) 
• Anna (Angeleta) 
• Pràxedes (Angeleta) 
• Lluïsa (La Floresta)
• Montse (LF)
• Germán del Río (LF)
• Anna Valderrama 

(educadora ambiental)
• Germán Llerena 

(ajuntament)

Ordre del dia: 

1. Presentació dels membres del grup, antics i nous. Formalització 
de l’inici del grup.

2. Establiment del calendari de reunions. 
3. Proposta de programació del treball amb l’hort per les 

competències recollides en el nou currículum. 

1. Presentació gent nova i repetidora:

• Bibiana (l  ’  Olivera  ) p5 –  està apuntada la Clara però no vindrà, 
vindrà l’Esther.

• Júlia (El     Niu  ) vinc en representació de la Carme Campos que serà 
qui vindrà, 2-3 anys

• Francesc Carbó (Ferran     Clua  ) 6è
• Carme (Pins) d’educació especial –  vindran la Laura, el Pablo 

potser i la Núria més tard.
• Roser (Pla     Farreras  ) 3er ESO i 2n Batxillerat
• Mariona Espinet (UAB,     departament     de     Didàctica     de     la     Matemàtica   

i     les     Ciències     Experimentals  )
• Kevin (educador ambiental, treballa a Argelaga)
• Carme Delgado (Turó     can     Mates  ) 2n, tindrem hort aquest any. Els 

dimecres faltarem alguns dies, perquè ens coincideix amb una 
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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Sant Cugat del Vallès, Curs 2008-9 

(segona era), 25 de setembre 2008

http://www.xtec.net/centres/a8061178/
http://www.argelaga.com/nostra_tasca.htm
http://antalya.uab.es/edumat/didactica/
http://antalya.uab.es/edumat/didactica/
http://www.xtec.es/centres/a8054873/
http://www.xtec.cat/ceip-pins/
http://www.xtec.cat/centres/a8026087/
http://maps.google.es/maps?hl=ca&ie=UTF-8&q=escola+bressol+el+Niu+sant+cugat&fb=1&cid=12381465867908343014&li=lmd&z=14&t=m
http://www.escola-olivera.org/


altra formació, es podria fer un dia diferent? Vindrà també la Núria 
Puigdomènech

• Maite (TcM) infantil, nova incorporació. També faltaré. 
• Núria (Tricicle) no tenim hort encara, ja hem demanat una 

subvenció a l’ajuntament per tenir-lo, les cinc EB (són les 
subvencions “per a activitats de protecció ambiental”  que encara 
estan obertes).

• Laia (Tricicle) 2-3 anys, aquest any tindrem hort si va bé lo de la 
subvenció.

• Anna (Angeleta) 1er de Batxillerat i 2n d’ESO, sóc de tecnologia, 
la que porto l’hivernacle que ara està en obres. 

• Pràxedes (Angeleta) 4rt ESO i 1er Batxillerat, a veure si 
aconseguim l’hort quan acabin les obres.

• Lluïsa (La     Floresta  ), 4rt, nova incorporació.
• Montse (LF), 3er.
• Germán del Río (LF), 2n, i pare de l’hort des de fa molts anys 

(apunt de la Montse). El 30-31 de març i 1-2-3 d’abril farem la 
Setmana Ecològica (no la cultural)

• Anna Valderrama (educadora ambiental, treballa al Pi     d  ’  en     Xandri   i 
al Turó can Mates amb l’A21E).

• Germán Llerena (educador ambiental de l’ajuntament, medi 
ambient)

Benvingut tothom.

2. Calendari:

• No es veu possible canviar el dia de reunió. Ens quedem amb el 
dimecres.

• Havíem dit de fer algunes reunions a escoles per veure l’hort i 
conèixer la feina.

• Algun dissabte podem anar a veure horts comunitaris (com el del 
parc Turó can Mates o el de la Torre Negra quan existeixi).

S’estableix el calendari de reunions de la manera següent:

1. 24 de setembre
2. 22 d’octubre. La propera, la farem al CEIP     Ferran     Clua   a les 

17:30h
3. 19 de novembre
4. 21 de gener
5. 25 de febrer
6. 18 de març. La farem a una escola però encara no diem quina 
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(per esperar a veure què passa amb el Pins, o si ve algú del 
Collserola)

7. 29 d’abril. La farem al CEIP La Floresta.

A aquest calendari caldria afegir alguna sortida que fem en dissabte (ja 
la decidirem), més un parell d’actes als que esteu convidats/des de 
manera complementària:

• Trobada d’educadors/es ambientals d’hort – 18 d’octubre a 
la Torreblanca, de 9:30h a 21h. Es tracta d’un acte organitzat 
per l’associació JAHE-Les Hortènsies (Joves Associades per l’Hort 
Educatiu) de Sant Cugat (puntal l’Anna Valderrama). Adjunt us 
passem el programa provisional de l’acte. Es preveu una interacció 
important entre educadores/rs i mestres/profes, tot i que s’adreça 
especialment als educadors/es ambientals. L’objectiu és prendre 
consciència de col·lectiu professional, afavorir la formació, 
l’intercanvi, etc. Per tant esteu convidats/des a venir i a 
interaccionar des del públic actiu. Com veureu al programa (a la 
tarda), hi ha una sessió en que es preveu fer una taula rodona en 
que participaran una mestra d’educació infantil (la Pilar Moya 
segurament) i una educadora (la Montse Valderrama), que durant 
mitja hora dialogaran sobre les possibilitats, especificitats i 
dificultats del treball amb l’hort a Educació Infantil. Després la 
Carme Delgado i l’Anna Valderrama, ho faran sobre lo mateix a 
primària. I després el Llull (el noi pagès que ens va dur les llavors 
el curs passat) i el Josep Lluís Estany (company de la Roser i gran 
expert) igualment sobre secundària. Amb la vostra presència i 
participació els diàlegs es faran més rics. 

• Jornada al juny “Patrimoni Viu” del Museu Sant Cugat. Ja el 
curs passat el Museu de Sant Cugat va organitzar aquesta jornada 
en un cap de setmana, que pretén recuperar la memòria del 
passat santcugatenc. Estem en converses i aquest any es 
dedicaran al passat agrícola, per tant ens va de fàbula. Editaran 
un material que servirà per les escoles a partir del treball amb 
entrevistes als avis, entrevistes que podrien fer segurament 
alumnes de secundària. La jornada de juny, que és un cap de 
setmana, ens serviria al grup Educació per la Sostenibilitat al Llarg 
de la Vida (ESLlV) per mostrar a la ciutat la nostra feina. No està 
decidida encara la data.

 

3. Proposta de programació del treball amb l’hort per les 
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competències recollides en el nou currículum. 

Especialment a primària, el nou currículum planteja aquest any les 
competències, i ens preguntem si és l’hort l’espai educatiu amb el que 
treballar-les.

Hi ha temes de debat: treballem només l’hort o altres temes? Què ens 
toca fer? 

Respecte si hem de treballar més temes que l’hort, com varem veure 
l’any passat l’hort planteja temes suficients per treballar: la visió que 
proposa l’agroecologia (veure els documents de l’any passat, si no els 
teniu si us plau demaneu-los) ens porta a treballar aspectes socials, 
ecològics, tecnològics i econòmics, més enllà del que fem habitualment 
a l’hort. Per això el tema de les llavors, de la recuperació de varietats 
autòctones, del treball en xarxa... encara no està suficientment treballat 
i no tindria sentit deixar a mitges el tema per iniciar-ne d’altres. Per una 
altra banda, es pot treballar el tema dels residus en relació a l’hort i fins 
i tot altres com el de les energies.

En quant al que ens toca fer, es debat sobre què hem de fer: 
estructurem continguts d’Educació per la Sostenibilitat “al llarg de la 
vida”, és a dir, al llarg dels nivells educatius? Tot i que hi ha una mica 
de discussió sobre fins a quin punt arribar (hem de fer feina teòrica? cal 
arribar a fer fitxes?), en el fons estem tothom d’acord: no és tan 
important arribar a fer les fitxes, cadascú farà el material concret 
adequat a la realitat del centre, com fer un projecte que encara no 
tenim fet (com a mínim, no tenint en compte la visió de l’educació per la 
sostenibilitat que proposa l’agroecologia, com dèiem abans), al llarg dels 
nivells educatius.

En relació a estructurar els continguts que es poden treballar a l’hort a 
través de tots els nivells educatius la Mariona Espinet proposa partir dels 
nous currícula i incoporar el treball per competències. Els nou currícula 
estructuren els continguts a treballar de manera diferent tot incoporant 
el desenvolupament de competències bàsiques com a eix central del 
projecte educatiu. L’hort com a espai educatiu representa un context 
ideal pel treball de les competències bàsiques pero caldria posar-nos 
d’acord de quina manera fer-ho i com treballar-ho a través de tota 
l’escolaritat. Així ens pregunem:  és l’hort un espai on treballar aquestes 
8 competències? Ens serveix l’hort per posar l’alumnat a treballar en 
situacions funcionals que desenvolupin les competències audiovisuals, 
de llenguatge, de matemàtiques, les relacionades amb l’entorn físic i 
social? La Mariona ha començat a organitzar la informació del curriculum 
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de manera que sigui més fàcil fer un treball d’organització de continguts. 
De moment s’ha centrat en el currículum d’educació primària i en l’àrea 
de coneixement del medi natural, social i cultural. Moltes de les idees 
sobre què treballar a partir de l’hort i que es varen introduir durant el 
curs passat es poden incloure en aquesta àrea. Això no vol dir que no es 
puguin treballar altres àrees. Proposem primer coordinar bé el treball 
d’aquesta àrea per després ampliar-ho a les altres. Es proposa que al 
final del curs puguem tenir unes orientacions sobre com distribuir els 
continguts a través dels diferents nivell educatius. Al cap i a la fí el 
nostre grup s’anomena educació per la sostenibilitat al llarg de la vida, 
no?..

Encara ens queda veure què fem amb els projectes de les llavors, dels 
menjadors escolars...

Menjadors escolars. El curs passat ja varem decidir que la complexitat 
del tema és molta i aconsella no dedicar aquest grup al tema. El grup, si 
es fa un treball global que vinculi als agents implicats (proveïdors, 
escoles, ajuntament, empreses, cuines...), pot fer-hi un plantejament 
educatiu molt interessant. Però la “taula” en la que cal treballar el tema 
no està encara convocada. De fet, hi ha unes jornades importants a 
Barcelona el 7, 8 i 9 de novembre que podrien ser el punt de partida de 
la taula santcugatenca. De totes maneres, cal tenir en compte que la 
taula seria de “menjadors escolars sostenibles en temps de crisi”, ja 
que pel que varem estar parlant el curs passat, la necessitat d’una 
implicació de l’administració és evident, i ara mateix... la cosa és ben 
diferent que a mig curs passat. 

Tot i això, es posen bones idees sobre la taula: una trobada amb la 
doctora Rives (que a l’Ajuntament és qui dóna el vist-i-plau als menús) 
podria servir per millorar els menús d’alguns centres. 

Llavors. El tema de les llavors està ben començat, tot i que la situació 
amb l’aigua i la sequera ens va trastocar el curs passat el rumb i el 
varem deixar a mitges. Com podríem continuar?

Parlàvem d’intercanviar llavors, arrel de la proposta de l’associació ERA. 
La germinació varem veure que donava moltes possibilitats de treball 
sobretot a qui no tenia hort encara. Tenim els recursos de “la Viti” 
(cooperativa vitivinícola que ven llavors i assessora), el Josep del Súper 
Natural, els bancs de llavors... El Kevin ens informa que està escrivint 
un projecte de final de màster d’agricultura ecològica que consisteix en 
el suport tècnic necessari a les escoles per a la creació d’un banc de 
llavors autòcton en xarxa. Ho faria amb un hort als terrenys públics del 
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parc rural de la Torre Negra. Si s’arribés a posar en marxa, seria un 
recurs ben potent.

Però cal fer no només el projecte sinó l’estratègia educativa. Això cal 
fer-ho amb l’alumnat. 

4. Proposta pel proper dia. 

El proper dia, doncs, ens trobem al CEIP Ferran Clua. Igualment a les 
17:30 h. Allà podrem veure els horts i el Francesc ens els explicarà 
(encara que no sigui el millor moment dels horts).

A més, demanarem a l’Annaïs (ex-educadora ambiental de l’hort del 
Pins) que expliqui el plantejament que feia, la seva manera de treballar 
al llarg de l’any amb els diferents cursos, que serà molt interessant. El 
curs passat ho va explicar al grup d’educadors/es ambientals que també 
es reunia un cop al mes, com el nostre, i va ser molt interessant. 
Aquesta presentació ens donarà peu a reflexionar sobre les dificultats de 
distribuïr els continguts al voltant de l’hort al llarg dels diferents nivells 
educatius. En aquesta reunió presentarem una proposta, tal com va 
suggerir en German del Río, per treballar a partir d’un petit comité, la 
programació de continguts. Ens servirà per començar a treballar.  

ENS CONVOQUEM DONCS AL CEIP FERRAN CLUA EL DIMECRES 22 
D’OCTUBRE A LES 17:30H
 

Sant Cugat del Vallès, 28 de setembre de 2008
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