
Assistents:
Sara Maroto (Ajuntament), Anna Royo (Ajuntament), Isabel Alves (can 
Coll), Lluïsa Mora (La Floresta), Francesc Carbó (Ferran Clua), Bibiana 
Fontanet (Olivera), Montse Palouzié (La Floresta), Natàlia Iurman 
(Gerbert d’Orlhac, educadora), Isabel Gómez (Joan Maragall), Noèlia 
Rubio (Cavall Fort), Carme Delgado (Turó can Mates), Esther Mínguez 
(Olivera), Elena Sierra (Pi d’en Xandri), Sílvia Àlvarez (Catalunya), 
Carme Campos (Niu), Laura Pérez-Moreno (Pins del Vallès), Mireia 
Ripollès (Mimosa), Germán del Río (La Floresta), Anna Gomar 
(Ajuntament), Anna Valderrama (Turó can Mates i Pi del Xandri, 
educadora), Mariona Espinet (UAB), Germán Llerena (Ajuntament).

L’Anna Maria Castellví (Angeleta) s’excusa i ens envia un 
document de treball: Em sap molt de greu, però no sé si podré venir 
dimecres. Volia veure l’hort de la Floresta (m’han dit que és fantàstic) i també anar 
fent la feina començada. Estic de baixa (tema pinçaments i contractures) i el 
dimecres en fan una prova. Per això us envio la feina que he fet i així amb la resta 
del grup de secundària, l'ajunteu. Es pot retocar, modificar, suprimir o el que sigui, 
tot el que vulgueu. Al principi ja us poso que no me’n sortia massa amb els primers 
enfocaments i al final ha quedat com ha quedat. Fins aviat, L’Anna

Ordre del dia: 

1. Visita a l'hort del CEIP La Floresta
2. Anuncis breus:

• Lectura nota de l’Anna Castellví
• Dia Mundial del Medi Ambient (Sara Maroto informa)
• Jornada Patrimoni Viu (Sara Maroto informa)
• Curs d’hort per mestres i profes (Sara Maroto, Anna Gomar i Anna 

Royo informen).
• Tema mini-hivernacles (és obligat a informar el Germán Llerena).

3. Seguiment del treball sobre currículum
• Es reparteix el resum de lo fet i la nota de l’Anna Maria Castellví 

(Angeleta) que les ha fet arribar perquè no podia venir.
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ACTA de la setena reunió de la segona era del
 GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Al CEIP La Floresta 
Sant Cugat del Vallès, 29 d’abril de 2009



1. Visita a l'hort del CEIP La Floresta.
No només hem visitat l’hort, sinó que hem començat pel parc d’energies 
renovables que el CEIP ha engegat amb la seva Agenda 21 Escolar (ja fa 
diversos anys), però que l’empresa contractada (La Vola) ha frustrat, al 
menys per ara. Actualment està a mitges, però la idea és fer una 
instal·lació didàctica d’energies renovables (un aerogenerador, una 
caseta que funciona amb energia fotovoltaica i fins i tot un generador 
hidràulic d’energia). Hem conegut la placa d’aigua calenta solar, la cuina 
solar i joguines solars. 

L’hort de la Floresta és espectacular. Algú ho dubtava? Ho hem pogut 
tornar a comprovar. Ens ha fet venir ganes de posar-nos a cultivar 
enciams i ens ha aportat idees interessants, com ara els cartellets. Les 
cabres potser no són tan exportables, però cal reconèixer que l’entorn 
privilegiat es mereixia una actuació com aquesta. Felicitats.

Ja a classe, maduixes i altres delícies, moltes gràcies!

2. Anuncis breus.
• DMMA (6 de juny, fira Activa’t): Com sabeu, l’ajuntament 

(Oficina Sant Cugat Sostenible) està organitzant pel dissabte 6 de 
juny de 2009, pel Dia Mundial del Medi Ambient, una Fira “Activa’t 
Contra el Canvi Climàtic”, a la que es convida a participar al nostre 
grup. A la plaça del Monestir de 10 a 14h. S’ha decidit (anterior 
reunió) muntar una paradeta. Allà posaríem pòsters dels horts 
escolars si enviem fotos a la Sara Maroto 
(saramaroto@santcugat.cat data màxima d’entrega: 20 de 
maig) amb el lema (si ningú l’esmena): “L’agricultura camperola 
protegeix la biodiversitat i refreda el planeta” (Via Campesina) “la 
xarxa d’horts escolars de Sant Cugat fomenta l’agroecologia 
educativa (grup Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida)”.

Si a  més a més, algú veu possible enviar algun text dels alumnes o 
activitat explicada o així, la podrem posar, també. 

• Patrimoni Viu: és la fira organitzada pel Museu de Sant Cugat. 
Ja havíem quedat que faríem també acte de presència, i si mireu 
el programa adjunt veureu que hi ha actes interessants i 
participació del nostre grup. 

La gent de ciències socials de l’IES Pla Farreras ha estat 
treballant una Unitat Didàctica sobre la recuperació de la 
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memòria agrícola de Sant Cugat, el conflicte de la Torre Negra, 
el creixement urbà, etc. Han fet un vídeo-fotomuntatge des del 
punt de vista de l’alumne “Com jo he après del passat de Sant 
Cugat?”. S’han adaptat activitats del Pla de Dinamització 
Educativa, han fet entrevistes a un avi ex-pagès (Jaume Grau, 
té un veritable museu agrícola a casa seva), una taula rodona 
entre el Tomàs Grau (avi que havia estat pagès), el Joan Tortosa 
(avi ex-cooperativista), la Joana Calsamíglia (jove de la 
cooperativa de consum La Carbassa) i el Kevin Fisher (jove que 
vol ser agricultor), i moltes altres coses en aquesta Unitat 
Didàctica que serà la seva contribució al nostre treball. No hi 
eren presents, però així seria una manera de treballar en xarxa 
amb gent de ciències socials. 

El vídeo es presentarà al Patrimoni Viu, animem a tothom a 
anar-hi. 

Francesc Carbó: El Quim Pla ha fet un article sobre la pèrdua de 
la memòria agrícola. La generació que va treballar la terra al poble 
s’està morint ja. Hauríem de pensar-nos com aprofitar-la: fer-los 
venir amb aquest vídeo, que vinguin a les escoles. 

Germán Llerena: Sí, de fet el Tomàs Grau i el Joan Tortosa, 
després de la taula rodona a l’IES Pla Farreras deien: “aprofiteu-
nos, que aviat no estarem”. A més, l’activitat del Pla de 
dinamització Educativa “l’hort és un món en petit”, per Educació 
Infantil, s’està realitzant aquests dies als horts de can Mates amb 
els p3, p4 i p5 del CEIP l’Olivera amb l’ajuda de dos neo-jubilats 
que ens acullen tots els dies: la Pilar Moya i el Francesc Serra, que 
són dels horts i ella ha estat mestra molt de temps. Ens fan 
d’informants. 

Mariona Espinet: A les escoles d’Itàlia tenen vídeos-arxius 
històrics de memòria oral. És una feina que cal fer.

• Curs d’hort per mestres i profes: S’ha decidit fer un curset 
d’un matí, 3 hores el dissabte 13 de juny, per introduir a les 
feines de l’hort. Li diem “quitamiedos”, es tracta de fer el mateix 
que faran els alumnes, per dominar mínimament la tècnica. És 
una prova pilot, segurament el curs que ve en podríem fer més, 
i sobretot comptant amb l’hort de la Torre Negra. 

Es tracta de convidar a tot el professorat de les vostres escoles, 
amb la idea de que s’animin a donar suport a la vostra feina, 
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anant sumant gent, etc. Amb qui comptaríem ara mateix? (7 
persones, fantàstic!) Tirem endavant, doncs.

• Tema mini-hivernacles: Per ara els mini-hivernacles que 
varem veure al Gerbert (els de Jardilan) que s’han demanat són 
4: Joan Maragall, Ferran Clua, Olivera i La Floresta. Darrera 
oportunitat! Per correu electrònic al 
germanllerena@santcugat.cat abans del dia 12 de maig (dimarts 
que ve), llavors ja farem la petició.

3. Seguiment del treball sobre el currículum i l’hort

Mariona Espinet: L’Anna Maria Castellví ens ha fet arribar el seu treball 
per secundària en el que fa una concreció des de les competències, 
passant pels continguts, fins activitats a l’hort. És molt interessant, cal 
continuar la feina engegada la reunió anterior. 

Ara ens caldria veure com ens organitzem per acabar la feina. 
Necessitem una concreció que ens satisfaci. La propera reunió és el 20 
de maig. No la farem a cap escola, serà la darrera.

Francesc Carbó: A primària varem estar treballant 5 de les 8 
competències, ens falta acabar la feina. Algunes les vèiem que les 
treballem explícitament a l’hort i d’altres menys. Podríem quedar abans 
de la reunió que ve per enllestir. Si som més gent millor... potser podem 
sumar 5-7 persones. Revisarem el que hem escrit. 

Natàlia Iurman: El que fem de visitar-nos els horts és fantàstic, ha 
estat molt instructiu. 

Isabel Gómez: Nosaltres érem només dues mestres, ens va anar molt 
bé comptar amb les educadores (Sara i Anna). Partíem de l’experiència 
de posar en marxa un  hort, no pas de tot un cicle d’hort. Va ser un 
intercanvi. Som novats, no és un projecte molt seriós. 

Ens falta, però, el Pins, la Mercè que no ha vingut aquests dies i La 
Floresta que engeguen ara. Caldria fer el grup més gran. 

Bibiana Fontanet: I nosaltres. El nostre inici està essent molt 
interessant. 

Mariona Espinet: Sí, de fet hem de veure què és el que estem 
construint: un cistell d’experiències? Un ideal d’hort? Ara estem en el 
punt zero. Ens queda poc temps i no podrem fer massa cosa més. No 
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tindrem una cosa del tot acabada. Però sí sembla bona idea que 
s’ajuntin el Pins, Ciutat d’Alba, el Maragall, l’Olivera i La Floresta. 

També hi havia el projecte de continuïtat amb les bressol. A Valldoreix 
l’EB ja té feina avançada. La majoria de les bressol de Sant Cugat estan 
començant, i l’experiència màxima amb la taula és d’un any. És més 
fàcil amb les EB perquè tenim a l’Anna Royo. 

Cal posar-nos d’acord en quina mena de redacció voleu. Cadascú escriu 
a la seva manera. 

Noèlia Rúbio: Nosaltres tenim un projecte redactat que pot servir de 
base. El proper dia podrem portar alguna cosa. 

Isabel Gómez: Quedarem també abans del proper dia per avançar la 
feina.

Isabel Alves: A secundària hi ha algun problema organitzatiu, hi ha 
dues perspectives diferents: les ciències-medi ambient (Pla Farreras) i la 
tecnologia Angeleta). Es pot, a més, visitar l’exemple de l’IES Vall 
d’Hebró. 

Treball en grupets: es decideix treballar en grupets petits perquè el 
proper dia 20 de maig aportem ja la feina avançada i la puguem 
discutir:

- Grup de primària: dimecres 13 de maig 17:15 al CEIP La 
Floresta

- Grup d’Educació Infantil: dijous 14 de maig 17:15 al 
parvulari del CEIP Joan Maragall

- Es concretarà a Bressol i ens avisaran.
- Es concretarà també amb secundària.

Després, l’equip de l’ajuntament i la Mariona farem un document 
unificat.  

Quedem el 20 de maig 
a les 17:30h 
al Casal Torreblanca.

Sant Cugat del Vallès, 29 d’abril de 2009
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