
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?

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?
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AVALUACIÓ
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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)
- 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...
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- 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

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, 

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