
Assistents:
Per qüestions tècniques, no disposem de la llista d’assistència 
d’aquesta sessió. Preguem disculpeu.

Ordre del dia: 

1. Visita a l’hort del Pins
2. Notícies diverses 
3. Valoració del curs

1. Visita a l’hort del Pins del 
Vallès

L’educadora ambiental d’hort, 
Marta Cabré, ens du de visita a 
l’espai destinat 
a l’hort escolar. 
Es trac- ta d’un 
espai gran, 
amb ar- bres, una 
aula oberta, un hivernacle i es-
pais d’hort per grans i per pe-
tits/es. L’AMPA col·labora en aquest projecte escolar, i l’escola té una 
comissió ambiental per impulsar-lo. És un projecte en el que l’escola 
ha posat i continua posant molt interès i esforç any rere any. 

La Marta ens va explicar els canvis que ha anat fent l’hort fins a con-
vertir-se en l’espai actual, així com els di-
versos projectes. En aquest hort, per 
exemple, s’ha desenvolupat una recerca 
sobre la presa de decisions que els i les 
alumnes fan davant les plagues d’anima-
lons a les plantes d’hort, i com utilitzen els 
arguments i el debat. 
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ACTA de la novena reunió de la segona era del
 GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Al CEIP Pins del Vallès 
Sant Cugat del Vallès, 1 de juliol de 2009



Al seu web es pot trobar l’espai de l’hort i moltes fotos. Per cert, que 
el Pins fa molt de temps que també té una granja.
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Un cop a dins de la reunió, la rebuda va ser bona i calorosa (aquestes 
dates...). Moltes gràcies! 

2. Notícies diverses relacionades amb el canvi de curs

Roser: l’IES Pla Farreras demana disculpes pel canvi d’ubicació 
d’aquesta reunió. 

German del Río: La Montse de LF no vindrà  més, li ha tocat anar a 
Cerdanyola. Pot venir més gent?

ESLV: sí.

Mariona: podem mantenir la fidelitat amb la gent antiga.

Bibiana: L’Ester Mínguez canvia de centre. Esperem que vindrà algú 
més d’altres cicles. L’Olivera creixerà.

Laura Pérez-Moreno: Jo me’n vaig a Rubí.

Carme: potser me’n vaig a Cerdanyola.

?1: Potser ara caldria adreçar als centres les convocatòries de les 
reunions.

?2: millor a un/a mestre responsable i a direcció.

?3: la Lluïsa de La Floresta sí vindrà
Mariona: [explica com funciona el tema dels papers, llegeix qui té 
certificat].

Emma (empresa Espora): [ens explica que el Consell Comarcal els 
han contractat per oferir tallers gratuïts a les escoles sobre 
compostatge, de millora i d’introducció].

Germán Llerena: també es preveu el curs que ve que es posi en 
marxa un projecte anomenat xarxa XICA, que és un espai web del 
CEPA per permetre que les escoles de Sant Cugat puguin fer 
preguntes on-line sobre el tema del compostatge. 
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3. Valoració del curs

Varem estar comentant com havia ant el curs i finalment es va 
passar una enquesta que reproduïm a sota. De cara al curs que ve, 
que tothom veu clar que ha de continuar, es decideix potenciar els 
intercanvis entre escoles per una banda i per una altra els projectes 
comuns com l’hort i les llavors.

Mariona: què mantenim del curs?

Carme: el treball en grup i de manera cooperativa

Isabel: l’intercanvi d’experiències diferents

Mariona: L’IES Pla Farreras ha fet la seva Unitat Didàctica sobre l’agricultura. 
Ha agafat un focus de treball a fons i ha sortit una experiència que es pot difon-
dre. Ara agafarem els profes de Socials per documentar-ho tot i fer l’esforç de 
compilar-ho. Per una altra banda, la Mercè Aguas (Ciutat d’Alba) ha fet un treball 
comunicatiu al voltant de l’hort, que es podria distribuir després. Cadascú pot 
aportar alguna cosa diferent. 

Grup: a millorar: el tema de les competències bàsiques, cal acabar-lo. 

Grup: el material per passar a les escoles (sobre horts i altres) cal que cadascú 
se l’acabi d’elaborar, per adaptar-lo.

Anna Maria: jo al principi no sabia on entrava, no entenia de què parlàveu. Em 
va entrar atabalamenta [més gent assenteix]. 

Mariona: efectivament, hem de fer més extensiva la feina de cadascú. Cal do-
cumentar les experiències amb materials. Pel proper curs podem fer:

• Sessions per explicar el que hem fet
• Curset d’hort: curs “quitamiedos”, com el que varem fer, però estacional. 

Cal posar un calendari.

Anna Maria: hem d’organitzar-nos el temps:
• Els cursos d’horts
• La Fira de la Candelera

Francesc Carbó: hem de portar materials, ens expliquem molt poc el que fem. 
No podem esperar que els claustres ens acompanyin, només 3-4 persones, 1 sol 
tutor que vulgui ja és prou: endavant! 

El tema llavors, sembla que no el resoldrem mai. 
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Mariona: cada escola té la seva perla. L’opció A per organitzar el curs que ve és 
aportar-nos aquestes perles. L’opció B seria treballar un tema comú. 

Carme: podem fer mitja sessió de comentar les coses que es fan. L’acta és far-
ragossa, cal dur fotos i que sigui un intercanvi pràctic.

Anna Maria: podem fer el nostre bloc, posar fotos.

Carme: això, que sortim nosaltres com a grup.

Mariona: caldrà fer una mica de presentació en cada sessió.

IsabelA: les festes són molt animades per fer teca.

Mariona: quines festes? Sant Medir? Sant Isidre?

Lluïsa: a l’escola varem fer una experiència d’explicar-nos coses que havien fet 
a classe.

3b. Enquesta d’avaluació.

Quins aspectes del treball realitzat aquest curs valoro més positivament?

Quins aspectes del treball d’aquest curs considero que s’han de millorar?

Quines propostes concretes faig al grup per funcionar i treballar el curs vinent?
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AVALUACIÓ
Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida. Curs 2008-9

http://grupeslv.blogspot.com/


Quina d’aquestes propostes m’agrada més per a orientar un treball conjunt de tot el  
grup? 

- Cultiu i intercanvi de llavors autòctones
- Recuperació festa tradicional agricultura
- Diàleg intergeneracional al voltant de l’hort
- Intercanvi d’alumnes entre centres
- Altres: ............................................................

Quina projecte d’hort sostenible penso fer el curs vinent a la meva classe o escola?
RESULTATS (13 respostes)

1. Quins aspectes del treball realitzat aquest curs valoro més positivament?

L’intercanvi....
- Intercanvi d’informació i d’idees entre centres (1,1)
- Intercanvi d’experiències entre escoles (1,1, 1, 1, 1, 1, 1)
- Compartir les opinions de tota la gent que te hort a l’escola (1)
- Conèixer gent i trobar-nos amb persones sensibilitzades per l’ecologia (1,1)
- Trobar punts en comú en temes que uneixin a totes les escoles 0-18 (1)
- La capacitat de treballar en grup i cooperativament (1,1)
- Treball en xarxa (1)

Altres horts escolars...
- Conèixer horts ecològics d’altres escoles (1,1,1, 1)

El currículum...
- Concretar continguts i activitats (1, 1)
- Recursos per fer de l’hort un espai d’aprenentatge transversal (1)
- Començar a parlar de competències lligades a l’hort (1,1, 1, 1)
- Orientacions i informacions rebudes (1)

2. Quins aspectes del treball d’aquest curs considero que s’han de millorar?

Valoracions positives generals..
- M’està bé, o força bé (1,1)
- Penso que en general els diferents aspectes que s’han portat a terme han estat molt 

profitosos, jo personalment he gaudit molt. (1)
Millorar la gestió del temps...

- Organitzar-nos més el temps (1)
- Només trobo a faltar temps, tot és interessant (1)
- Crec que hem de ser més concrets, més efectius i enllestir millor les coses (1)

Acabar amb les competències...
- El treball en petit grup per recollir les adaptacions de l’hort al currículum (1)
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- Enllestir el tema de les competències bàsiques (1)
Altres aspectes a millorar...

- Difusió de la tasca realitzada, memòria, exposició.. (1)
- Estaria bé que fos un grup més estable (1)
- Trobar estratègies per engrescar els claustres (1)
- Compartir més materials entre escoles (1)
- Xerrades amb pagesos (1)
- Fer pràctiques a l’hort (1,1)
- Més visites a horts escolars

3. Quines propostes concretes faig al grup per funcionar i treballar el curs vinent?

Conèixer més coses d’horts i fer-nos més experts...
- Seguir visitant horts encara que siguin repetits (1)
- Parlar dels nostres cultius, tasques, els que no en sabem massa ens ajudaria molt (1)
- Cursets d’hort (1)
- Crear un hort a ajudar a crear-ne un en un altre centre (1,1)

Elaboració de materials i recull d’experiències...
- Acabar competències i currículum centrat en l’hort (1,1,1)
- Profunditzar i articular tema de llavors, conservació i intercanvi de llavors, (1,1,1)
- Revisar o crear materials i dossiers per intercanvi (1,1,1) 
- Fer el recull d’experiències (1) 
- Treballar en petit grup per elaborar material i posar-lo en comú (1,1) 
- Recull de recursos utilitzats per tothom (1)

Altres idees
- Organitzar les sessions per poder passar el que es fa a cada escola (1)
- Compartir el treball que es fa a l’aula a través de l’hort (1)
- Alternatives al paper de plata (1)
- Coses per fer amb els nens per conscienciar-los de la importància de la sostenibilitat 

(1)
- Celebració (1)

4. Quina d’aquestes propostes m’agrada més per a orientar un treball conjunt de tot 
el grup? 

1 ó 2 3 ó 4 ó 5
1. Cultiu i intercanvi de llavors autòctones 8 5
2. Diàleg intergeneracional de l’hort 6 7
3. Intercanvi d’alumnes entre centres 4 9
4.  Recuperació  festa  tradicional 
agricultura

4 9

Altres: Alimentació-nutrició 2
Altres: Menjadors ecològics 2
Altres: Transgènics 1
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5. Quina projecte d’hort sostenible penso fer el curs vinent a la meva classe o escola?

- No diuen res (1)
- No ho sé ja que canvio d’escola (2)
- Consum responsable, reciclatge de deixalles, materials etc. (3)
- Alimentació i salut (3)
- Observació i experimentació des de les ciències naturals i matemàtiques (1)
- Aspectes diversos de l’hort: planters, cultius, condicionament, calendari, reto-

lació, plantes específiques etc. (3)
- Compostatge (3)
- Connexió del treball a l’hort amb més àrees o matèries (1)
- Difondre el treball al centre (1)
- Creació de material didàctic i recull d’experiències (3)

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!

Ens convoquem al setembre per continuar la feina

Sant Cugat del Vallès, 16 de febrer de 2010 (acta feta moolt temps 
després, per qüestions tècniques).
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