
Assistents:
Sílvia (CEIP Catalunya), Bibiana (CEIP l’Olivera), Noèlia (EB Cavall Fort), 
Helena (CEIP Pi d’en Xandri), Isabel Gómez (CEIP Joan Maragall), Mireia 
(EB Mimosa), Ángel (UPC), Irene (UPC), Lluïsa (CEIP La Floresta), Isabel 
Alves (can Coll), Esther (CEIP l’Olivera), Mercè (Ciutat d’Alba), Francesc 
(CEIP Ferran Clua), Núria (EB Gargot), Anna M. (IES Angeleta Ferrer), 
Anna Valderrama (CEIP Turó can Mates), Germán del Río (CEIP La 
Floresta), Natàlia (CEIP Gerbert d’Orlhac), Anna Royo (ajuntament), 
Magalí (Ajuntament), Sara (Ajuntament), Mariona (UAB), Germán 
Llerena (ajuntament). S’excusen la Roser (Pla Farreras) i la Núria (Pins).

Ordre del dia: 

1. Presentació de nous membres.
2. Presentació del Pla d’Ocupació. 
3. Presentació de la nova proposta d’Agenda 21 Escolar.
4. Resultats de l’enquesta de recollida d’informació de la xarxa 

d’horts escolars de Sant Cugat.
5. Com seguim? Propostes per la propera sessió.

1. Presentació de nous membres.

L’Àngel Bellver i la Irene González Pijuan són estudiants del Màster de 
Sostenibilitat de la UPC. L’Àngel ha pres contacte amb el CEIP Gerbert 
d’Orlhac (Natàlia) per iniciar una recerca com a treball de final del 
Màster. Calcularà l’impacte ambiental que provoca un menjador escolar 
que no és ecològic i el compararà amb el mateix quan es converteix a 
ecològic. Aprofitarà per tant la nostra “moguda”  per al seu estudi i el 
que surti pot ser molt interessant per al grup.

L’Anna Royo, la Sara Maroto i la Magalí Permanyer s’estrenen al nostre 
grup. Són treballadores de l’ajuntament contractades a través d’un Pla 
d’Ocupació, fins el juny. En el punt següent ens expliquen quin projecte 
tenen. La Sara és educadora social i pedagoga, la Magalí i l’Anna són 
agrònomes especialitzades en hortofruticultura. 
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ACTA de la cinquena reunió del 22 de gener 2009, segona era
 GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA 

Sant Cugat del Vallès



2. Presentació del Pla d’Ocupació. 

L’Anna Royo, la Sara Maroto i la Magalí Permanyer ens presenten el 
P.O.:

Tasques generals: 
- Definir la figura de l’educador/a ambiental d’hort en una escola. 

Trobar aquelles fórmules que millorin la feina.
- Aconseguir que aquest lloc de treball sigui reconegut (sou, horari, 

tasques…).
- Consolidar el grup d’educadors/es ambientals d’hort i afavorir el 

seu treball en xarxa. Tornar a empènyer el grup JAHE com espai 
de contacte i treball.  

- Ajudar a aquelles escoles que encara no tenen hort i/o educador 
ambiental a la posada en marxa inicial, assessorant-les i 
recolzant-les en allò que faci falta.

- Fomentar el treball en xarxa d’aquelles escoles que ja tenen el 
projecte d’hort desenvolupant-se, així com d’aquells centres que 
hi estan interessats.

Tasques específiques:
- Donar suport al projecte d’implantació i seguiment d’hort a les 

escoles bressol. L’Anna Royo és la que està anant a les EB.
- Donar suport al projecte d’implantació i seguiment d’hort a 

secundària. La Magalí ha començat també a anar al Pla Farreras.

Potencials:
- Dinamitzar el grup d’educadors/es ambientals d’hort. Potenciant la 

posada en comú de recursos; organitzant formació de suport; 
facilitant l’intercanvi d’inquietuds, coneixements, etc...

- Ser a l’abast del grup de mestres per a resoldre qualsevol dubte 
tècnic i educatiu referent a l’hort que els hi pugui sorgir al 
desenvolupar els projectes a les escoles.

Comentaris:
- Anna M: Si l’hort de l’Angeleta comença a funcionar (quan es 
resolguin les obres), podries venir a ajudar-nos?
- Magalí: En principi sí. Tot i això, la idea principal és ajudar a 
organitzar escoles i AMPAs perquè els sous de les educadores d’hort 
surtin de les escoles, de manera compartida. 

- Heu entrat en contacte amb l’EB de Valldoreix?
- Núria: Sí, hem començat a parlar i s’afegirà en quant puguin.
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- Isabel G: El Joan Maragall ja s’ha posat en contacte amb la Marta 
de Buen (que treballa al Collserola) per demanar-li 
assessorament. Ens interessaria poder-la contractar. Estan 
previstes ajudes?

- Germán Ll: Els sous no poden sortir de les ajudes que dóna 
l’Ajuntament (no dónen per això i a més està prohibit), com ara 
l’Agenda 21 Escolar o les subvencions de protecció ambiental. Han 
de sortir de les AMPAs o d’altres institucions si n’hi ha.

El grup ha de servir per això, per generar un model de treball i un 
projecte. 

3. Nova proposta d’Agenda 21 Escolar.

Des de l’any 2003-04 s’està duent a terme un programa pilot que és 
l’Agenda 21 Escolar. Actualment estem realitzant l’avaluació del seu 
funcionament (conveni UAB-Ajuntament), i de fet aquesta avaluació és 
l’origen de la feina que fem com a grup.

El Germán Ll presenta la nova proposta d’A21E:

L’Agenda 21 Escolar va sorgir de l’Agenda 21 Local, un procés de 
participació municipal. El model per treballar aquests anys va ser 
l’ecoauditoria en un principi, i més endavant ha anat evolucionant. 
Ecoauditoria significa fer un diagnòstic, un pla d’actuacions i un 
seguiment de la nostra activitat i l’edifici escolar. Es pot treballar, com 
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les Escoles Verdes, en molts temes a l’hora, però aquí es va decidir 
centrar els projectes en l’aigua i l’energia. En un primer moment es va 
voler treballar com a projecte pilot, destinant tots els diners de la 
partida en dos centres. Però aquest plantejament va quedar ja establert 
per molts anys, de manera que cada any es plantejava a dues o tres 
escoles la participació en el programa. D’aquesta manera es podia 
invertir fortament en accions. El problema és que aquesta manera de 
funcionar no pot durar molts anys, ja que les escoles que van començar 
ja fa molts anys que no han rebut de nou l’ajuda de l’Agenda 21 Escolar. 
De manera que ja sabíem que aquest model tenia els anys comptats i fa 
un temps (arrel de l’avaluació) pensem que el 2009 seria el moment 
d’iniciar un nou model. 

Què hem fet al llarg d’aquests anys?

Com es veu a la diapositiva, hi ha hagut cursos en que han estat dues i 
d’altres en que han estat tres les escoles que iniciaven el seu programa 
A21E. Això no vol dir que s’acabessin totes a l’hora. Cada procés ha 
estat diferent, i hi ha hagut dificultats i sorpreses molt agradables. 
L’estudi que estem fent es centra en els quatre primers casos i els 
podreu llegir. Entre les dificultats evidents ha estat el fet de poder 
acabar bé les actuacions, sovint quan l’ajuntament havia de fer una 
actuació ha trigat molt i ha detingut el procés. En alguns casos, anys!
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Però el programa s’ha adaptat molt a cada cas. Al llarg dels anys s’ha 
treballat amb diverses empreses assessores: La Vola, el CEPA, Argelaga. 
Era el centre el que escollia amb qui treballar en cada cas. El model 
d’ecoauditoria s’ha anat deixant enrere a mesura que aquest grup 
començava a treballar, perquè es van començar a imposar els horts i les 
A21E es van anar dedicant a iniciar-ne projectes. Per això ara caldria 
considerar l’assessorament i treball també de les educadores ambientals 
d’hort. 

Al CEIP La Floresta demà dijous 22 de gener comença a construir-se el 
parc d’energies renovables que van decidir fer. Al CEIP Ferran Clua van 
treballar molt el que els alumnes fossin protagonistes. L’hort del CEIP 
Collserola va néixer (va ressuscitar, perquè en l’edifici antic ja n’havien 
tingut un) després d’haver acabat l’A21E. Cada cas té les seves 
particularitats. 

Però el model antic s’ha esgotat. A partir de l’avaluació, i especialment a 
partir del treball del grup, es fa una nova proposta. 
 
Aquest nou model d’A21E es proposa avui al grup per part de l’àrea de 
Medi Ambient. Està basat, com s’ha dit, en la feina del grup i en les 
seves possibilitats. S'ha generat a través de l'avaluació amb la UAB. 
S’ha parlat amb l’ajuntament i s’assumeix com un compromís de treball 
a llarg plaç. Però lo bo seria que el grup l’assumís com a model propi, 
després d’haver-lo debatut el que calgui i refer la proposta si és 
necessari. 
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Projectes educatius
La idea és centrar-se més en projectes educatius que en la 
infraestructura en si. Per això les inversions no caldrà que siguin tan 
altes, i en canvi haurem de fer processos més llargs i continuats. 
Hauríem de fer, com fem actualment, un esforç en treballar des del 
currículum cada tema.

Objectiu econòmic
L’objectiu econòmic seria treballar perquè totes les escoles públiques de 
Sant Cugat poguessin aconseguir una ajuda de 3.000 € per any per fer 
projectes d’educació per la sostenibilitat. Ara mateix no comptem amb 
aquests diners, disposem de 2.000 per any i centre, i l’ajuntament 
intentaria any rere any apropar-se als 3mil. La proposta, però, és que la 
meitat de les escoles rebessin l’ajuda un any i la resta l’any següent, de 
manera que es donarien 4.000 (i veurem quan serien 6.000) cada dos 
anys. 

Treball en xarxa
La idea clau d’aquesta proposta és, però, el treball en xarxa. Som 
capaços de plantejar-nos un treball en xarxa a llarg termini? Per ara 
estem fent projectes i tenim l’experiència d’una actuació conjunta al 
respecte de la crisi de l’aigua. El treball en xarxa és un repte per 
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nosaltres que som des d’escoles bressol fins a secundària. 

Temes comuns
Per facilitar-nos el treball en xarxa, proposem centrar a ser possible els 
projectes d’educació per la sostenibilitat (les A21E i altres) en el mateix 
tema. Ara treballem amb l’agroecologia escolar, potser més endavant 
ens posem amb els menjadors escolars i podem anar fent treballs sobre 
residus, energia... i també altres temes menys clàssics (i sobretot 
centrats en l’alumnat més que en les infraestructures). Si un centre està 
treballant altres temes no passa res, però serà més fàcil treballar en 
xarxa si ens centrem en el mateix. Estem parlant de temporades de tres 
anys, per exemple.

Grup de coordinació
Això té una conseqüència per al nostre grup. Potser ens hauríem de 
convertir en un grup de (o assumir la tasca de) coordinació de l’A21E. 
Aquí hauríem d’anar decidint i facilitar els projectes. L’A21E d’Euskadi té 
una estructura similar. Ser el grup de coordinació ens convertiria en 
l’interlocutor davant l’ajuntament però també davant les pròpies 
escoles, perquè sabem que en molts casos cal donar suport als 
mestres/profes que impulsen l’EA a cada centre.

Integració PDE i A21E
Com que els recursos són limitats, seria bo que s’integressin el PDE i 
l’A21E. El PDE (les activitats d’EA del pla de dinamització educativa de 
l’ajuntament) són una sèrie d’activitats establertes a les que les escoles 
poden acollir-se de manera gratuïta. En coherència amb el tema de 
treball escollit pel grup, es reforçarien les activitats del PDE que fan 
referència a aquell tema i es rebaixarien la resta. Seria fantàstic només 
anar reforçant les activitats “del tema”, però això no és possible per 
manca de recursos. Aquest curs ja s’ha començat a fer, s’ha treballat 
amb Argelaga per reforçar les activitats relacionades amb la TN, amb 
horts escolars, etc. Per això aquest any hi ha la xarxa d’horts escolars, 
l’hort és un món en petit, etc. Si un any decidim treballar els residus, 
treballaríem més amb el CEPA, per exemple.

Integració amb XEIN, entitats...
El treball actual a través d’horts i el parc rural de la Torre Negra ens ha 
de permetre una integració amb agents determinats de la ciutat, com 
són les entitats o la Xarxa d’Espais d’Interès Natural, de manera que el 
món educatiu sigui també protagonista en aquests processos socials, i 
no només un agent passiu. Aquesta integració amb la ciutat hauria de 
ser també un objectiu en general per l’A21E a través de qualsevol tema. 
És el que anomenem participació comunitària. Les escoles tenen molt a 
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dir sobre com ha de transformar-se la ciutat.

Paper dels educadors/es ambientals
Com sabem en el nostre grup, el paper dels educadors/es ambientals és 
important i cal treballar-lo tots plegats, perquè hi hagi una integració en 
el món escolar i també entre els mateixos/es educadors/es. Això vol dir 
formació i treball laboral. Aquest és un dels objectius del Pla d’Ocupació 
que s’ha presentat avui. Caldrà anar tenint en compte aquesta realitat al 
llarg del temps, i cal anar pensant com aconseguim la participació del 
sector en el nostre grup (no tenen cap reconeixement actualment).

Compromís de fer material educatiu per compartir
El grup i les A21E de cada centre haurien de comprometre’s a fer 
projectes i material educatiu per compartir, com hem començat a fer en 
el tema dels horts. Això ens permetrà anar avançant de manera més 
conjunta a pesar de la diversitat i fer una contribució al món de l’EA en 
general.

Compromís econòmic:

Com es tradueix això en números? A pesar de la incertesa que hi ha en 
quant a l’acció de govern al llarg del temps, l’àrea de Medi Ambient es 
compromet a lo següent:
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L’objectiu d’assolir 3.000 €  per any i escola de la manera que s’ha 
explicat (6.000 €  cada dos anys). No se sap quan es podrà assolir. 
Aquest any i el que ve segur que no. A més cal que tinguem en compte 
la incorporació de noves escoles públiques com ara seria l’EB de 
Valldoreix o les escoles dotzena i tretzena. També s’haurà de treballar 
per la incorporació de noves fonts d’ingressos, i potser algun compromís 
estable podria venir de l’EMD (en quantitat corresponent a les seves 
escoles).

Per tant aquest quadre és realista en quant als dos primers anys, 
perquè el pressupost està assegurat, però optimista en quant als 
propers anys. És molt probable que calgui esperar més temps a assolir 
els 60.000 €  (o més, si som més escoles) i passem per quantitats 
intermèdies. 

Com que es proposa fer-ho alternativament (meitat de les escoles un 
any, meitat de les escoles l’altre), per decidir a quines escoles es 
comença aquest any s’ha tingut en compte quines escoles no han fet 
darrerament A21E i també lo relatiu a qui ha demanat subvencions a les 
“activitats de protecció ambiental”  de l’àrea de Medi Ambient (Oficina 
Sant Cugat Sostenible) i se’ls negarà en base a que rebran A21E. 

Activitats de protecció ambiental
És important tenir en compte que ara les escoles públiques no tindran 
ajudes via les subvencions de protecció ambiental (si es dóna algun cas 
excepcional ja es valoraria) perquè compten amb aquesta línia. Les 
escoles privades, com la resta d’entitats, sí poden optar a aquelles 
subvencions. 

Possibilitat de conveni
Ho treballarem aviat, és possible que proposem un conveni entre les 
escoles públiques i l’ajuntament, de manera que s’agilitzi la burocràcia. 
Un conveni podria facilitar la participació d’EMD i altres. 

Aquest any 2009, per tant, es proposa que siguin les Escoles Bressol El 
Niu i Gargot les que rebin 4.000 €  cadascuna. També els CEIPs Ciutat 
d’Alba, Gerbert d’Orlhac, La Floresta, Pins del Vallès i Collserola. I 
finalment els quatre IES. L’any 2010 serien totes les altres i aquestes no 
rebrien res.

Aquesta és la proposta que, un cop acceptada a l’ajuntament, es posa a 
discussió avui aquí per assumir-la o no com a grup.
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Discussió:
Isabel A: és important compartir la informació que es genera a partir 
dels projectes. Aquesta xarxa ens permet tenir més capacitat de captar 
fons de diverses fonts, públics i privats, estatals... Ara potser serà més 
fàcil. El col·lectiu obre aquesta possibilitat. 

Núria: Les Escoles Bressol hem decidit treballar totes a una, i per tant 
aquest any no és que El Niu i el Gargot rebin 4.000 cadascuna, sinó que 
les cinc rebrem 8.000. 
A més, cal que algú tingui el temps i la dedicació de buscar les noves 
fonts d’ingrés, que no és fàcil. 

Es podrien compartir part dels diners per tenir algú que es ajudi en 
aquest sentit. Potser les educadores ambientals ho poden assumir. 

Anna M: Als centres podria haver el coordinador de Medi Ambient. 
Parlem amb el Departament d’Educació perquè ens atorgui aquesta 
funció de coordinació. 

Mariona: Cal recordar que aquest grup és un “grup de treball” del Pla 
de Formació de Zona i que els docents tenen un certificat que poden 
baixar de la plana web.

Mercè: és important que el projecte arribi als claustres, perquè serà 
llavors quan es reconeixeran les figures de coordinació.

Germán R: sí, això va més enllà que la Comissió d’Ecologia de la nostra 
escola.

Bibiana: nosaltres som de la nostra comissió, però en realitat cal anar 
estirant del tema amb moltes hores lliures. 

Francesc: en les disposicions de principi de curs es quan es poden fer 
propostes. Hi ha un lloc que diu: “coordinador”, i es pot posar “de medi 
ambient”.
Quan un claustre assumeix un projecte, l’equip directiu va incorporant a 
poc a poc sense adonar-se’n el temps necessari. Nosaltres varem 
començar molt voluntàriament, però ara som una comissió i sí ens 
trobem, està assumit dins de l’organigrama.
L’Almodis, per posar un exemple, té una hora cedida per l’empresa de 
menjador que la contracta per fer reunions de coordinació. 
La lluita la fem molt sols. És picar pedra, però ens hem d’animar!
Una pregunta, per què no 2000 cada any en comptes de 4000 cada dos 
anys?
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Germán Ll: perquè simplifiquem a la meitat la burocràcia, tant la de les 
escoles com la de l’ajuntament.

Aquí discutim una miqueta i arribem a unes conclusions:

Com cal gestionar els projectes i els diners?
 Es respecta, com s’ha fet fins ara, l’autonomia de les escoles. Cada 

escola té una realitat determinada i necessita fer projectes adaptats.
 Tot i això, si volem treballar conjuntament, caldrà destinar una part 

dels diners al treball conjunt. 
 Els diners es donaran contra un pressupost (que implica un projecte), 

i per tant aquest pressupost ha de preveure les necessitats 
comunes.

 El grup pot ser el lloc on orientar aquests projectes (especialment la 
part comuna) i on es demani a les escoles que en els seus 
pressupostos reservin X diners per l’acció comuna.

 L’acció comuna pot voler dir fer fulletons, editar material didàctic, 
pagar la feina d’algú perquè ens ajudi a la recerca de subvencions, 
etc. 

 Hauríem de fer servir més la pàgina web per anar penjant el material 
compartit. 

Aquest serà el nostre model d’A21E i de treball comú. El grup ens ha de 
servir també per anar-lo avaluant.

4. Resultats de l’enquesta de recollida d’informació de la xarxa 
d’horts escolars de Sant Cugat.

Tenim els primers resultats de l’enquesta de recollida d’informació que 
varem contestar. Falta incloure els resultats d’alguna escola i també 
millorar alguns gràfics, aclarir alguna pregunta. Però el posem a 
discussió per anar traient conclusions.

La Mariona ens presenta el document de resultats: 

El document que trobeu adjunt és provisional perquè li falten aquests 
canvis que comentam. Les noies de pràctiques s’estan organitzant per 
combinar els seus exàmens amb fer el document definitiu.

 1.3 Comencem a tenir una xarxa consolidadeta d’horts escolars. La 
majoria de les escoles ja tenen horts.
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 2.2 Les Escoles Bressol han tirat per les taules, la resta 
majoritàriament pel terra. 

 2.7 Les instal·lacions de que disposen els hort encara són poquetes, 
probablement calgui millorar-los. L’excepció sembla que són els 
dipòsits d’aigua pluvial, que venen del capítol de la sequera i de 
l’acció conjunta que varem fer. 

 Potser caldria començar pel compostador! Sembla que l’enquesta no 
hagi recollit la realitat dels compostadors que hi ha. Ens hauríem de 
marcar l’objectiu de tenir 17 compostadors.

 El vermicompostador és un compostador petit en el que hi treballen 
cucs de terra. No produeixen gaire quantitat i per tant no són 
capaços d’assumir tota la brossa orgànica de l’escola, però en canvi 
són molt interessant didàcticament. 

 L’alumnat de tecnologia de l’IES Pla Farreras estan fent un 
compostador per l’hort que el gestiona el grup de primer. Potser es 
podria pensar en una contribució de cada any dels de tecnologia no 
només pel propi centre sinó per primària!

 També els compostadors de primària podrien compostar la brossa 
orgànica de les escoles bressol. 

 2.8 El tipus de reg que es fa servir majoritàriament és la regadora. Hi 
ha un sistema gota a gota que potser no és tan eficient com 
l’habitual (el que és car), però és molt més eficient que les 
regadores i que és molt i molt barat. L’Anna V el domina.

 2.9 El tractament de plagues té interès per dues raons:
Una és que majoritàriament no n’hi ha perquè no hi ha plagues, però 

els tractaments que s’han fet són molt variats (cervesa, 
associacions de plantes, extracció manual, aigua i detergent...) i 
això mostra que és un camp d’experimentació.

L’altra és que bona part de l’alumnat no vol matar els animalons 
quan són plaga, i que cal pensar maneres de tractar les plagues 
sense fer matances traumàtiques.

 4.1 En quant a la gestió, no sempre es dóna una bona coordinació 
entre l’educadora i els mestres o la direcció.

 5.1.1 Al revés del que podríem esperar, l’hort no està circunscrit a 
uns pocs cursos, sinó que està ben repartit. Això és molt maco i ens 
permet fer una feina en xarxa potent.

 7.1 En la meitat de les escoles s’ofereix la possibilitat de que els 
alumnes realitzin activitats d’hort fora de l’horari docent. Està prou 
bé.

 7.5 La manera d’integrar el menjador i l’hort és sobretot el 
compostador. L’enquesta sembla que amaga el tema de les gerres 
d’aigua, que es continua fent a molts centres. 

 Es podria pensar en la reutilització d’aigua pels lavabos?
 8.1 Sembla que l’educadora participa poc en les avaluacions.
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5. Com seguim? Propostes per la propera sessió.

Mariona: Tenim la línea curricular, les noves competències. Com la 
treballem? Ho fem per nivells?
Anna V: Potser és més fàcil per cicles.
Núria: Les EB necessitaríem una sentada general. (Anna R, Mariona i 
Ebs)
Isabel G: L’Educació Infantil potser necessita conèixer el que s’ha fet a 
les EB l’any passat, perquè a vegades són més propers a les EB que a 
primària. 
Mariona: Potser cal que ens trobem en grupets? Ho fem el proper dia o 
abans? Ara és un bon moment de treball, l’hivern. Caldrà reenviar els 
materials fets l’any passat. 
Anna M: Caldria temps per parlar dins de l’IES i recollir el que es fa 
actualment. 
Mariona: Podríem fer fins a la propera reunió una recerca del que es va 
fer l’any passat, del que es fa als diversos nivells i a la sessió:

 La Mariona ens explica les competències.
 Ens reunim per grups per veure què fem cadascú.

Sobretot ens interessa treballar més matèries que no només naturals, 
en coherència amb el que varem treballar l’any passat.

La propera reunió és a les 17:30h a la Torreblanca, com sempre:
 

Ens trobem a la Torreblanca,
a les 17:30h

el dia 25 de febrer de 2009.

Sant Cugat del Vallès, 24 de gener de 2009
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