
Assistents:
Marta de Buen, Mercè Aguas, Isabel Alves, Mònica Heredia, Josep Maria 
Casado, Eduard Garcia, Natàlia Iurman, Assumpta Duran, Núria Pujolar, 
Núria Farré, Marta Cabré, Mavi Antas, Paula Cavero, Anna Nieto, Montse 
Blanco, Pilar Knörr, Bibiana Fontanet, Carol Ortega, Anna Valderrama, 
Isabel Gómez, Elena Muray, Sílvia Àlvarez, Imma Ballester, Kevin 
Fisher, Carmen Grabulós Núñez, Antònia Riba, Carme Delgado, Núria 
Puigdomènech, Francisco Javier Oyaga, Francesc Carbó, Germán del Río, 
Marta Simon, Anna Gomar, Anna Castellví, Núria Fargas, Isabel Gómez, 
Mariona Espinet i Germán Llerena. 

Ordre del dia: 

1. Presentació de la Unitat Didàctica Agricultura i treball Intergenera-
cional per part de l’IES Pla Farreras. Dolors Bosch, Montse Bachs i 
Raquel Molina.

2. Continuació del projecte de llavors: arriben les llavors!
3. Validació dels projectes d’Agenda 21 Escolars que quedaven pen-

dents.
4. Proper dia

Resum: 
La Dolors, la Montse i la Raquel ens presenten la unitat didàctica 
desenvolupada durant el curs passat. Treballa, amb tercer d’ESO, la 
història agrícola dels avis del poble, el creixement urbanístic i el conflicte 
de la Torre Negra i les velles i noves generacions de pagesos/es i 
consumidors/es. És un material realitzat en col·laboració amb la UAB i el 
Museu de Sant Cugat.  

Arriben i es reparteixen les llavors, a més de donar consells per la 
plantació de planters.

Es validen els projectes d’A21E que quedaven.
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ACTA de la tercera reunió de la tercera era del
 GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Al CEIP Pi d’en Xandri 
Sant Cugat del Vallès, 11 de novembre de 2009



1. Presentació de la Unitat Didàctica Agricultura i treball 
Intergeneracional per part de l’IES Pla Farreras. Dolors 
Bosch, Montse Bachs i Raquel Molina.

Dolors Bosch: Ara presentem el que varem fer durant el curs passat. 
Com sempre, primer es planifica una cosa i s’acaba fent una altra. A 
partir d’una provocació de la Mariona, hem fet el que hem pogut. Volem 
presentar-vos tant el producte final com el procés de fer-lo. 

Varem engrescar l’alumnat a un projecte amb 4 institucions implicades: 
l’IES, la UAB, el Museu i l’Ajuntament (l’Àrea de medi ambient). 

La finalitat general de secundària és fer ciutadans democràtics i crítics, i 
per tant que els alumnes s’impliquin en la realitat que estudiem. Per ai-
xò ens varem apropar a un conflicte concret existent: el de la Torre Ne-
gra, pel qual s’estan perdent terres de conreu a favor de sòl urbà.

Partim de la necessitat de desenvolupar les competències bàsiques del 
nou currículum, i per tant d’interpretar-les i donar-les el sentit que a no-
saltres ens sigui útil. El tema escollit ens anava bé perquè suposa actu-
ar, en la línia de les competències bàsiques. 

Competències bàsiques. En la graella que veureu en el document ad-
junt, trobareu que les competències bàsiques (CB) són la primera co-
lumna, les guies.

Aspectes competencials. En segon lloc veureu els aspectes competen-
cials, els indicadors. Aquí destil·lem el que podem fer des de les CB. No-
saltres no volem ni podem desentendre’ns de les activitats típiques, les 
de tota la vida, tot i que les CB ens permeten treballar amb la metodolo-
gia de projectes. Aquí hem barrejat tot. 

El treball és en grup, la Montse tenia tres classes i així hem treballat en 
tres nivells: el súper grup, el grup-classe i el subgrupet de pocs alum-
nes. Així treballem la comunicació (CB) de manera important, es creen 
situacions d’aula que hagin de comunicar.

L’organització de la informació (CB) també es treballa molt, ja que tenim 
entrades diverses d’informació. 

La CB d’aprendre a aprendre la interpretem com l’auto i la co-avaluació. 

L’autonomia i iniciativa personal (CB): la treballem cooperant i treballant 
en equip. 

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat-2009-10, tercera era
Document 245: acta de la tercera reunió de la tercera era

Pàgina: 2



Social i ciutadania (CB): conèixer la realitat en la que vivim. Fèiem una 
anàlisi del passat.  

Objectius d’aprenentatge. Els objectius són una mena de contracte 
amb l’alumnat, allò que voldrem arribar a aconseguir. 

Continguts. Ara s’escriuen diferents, ja no separem els procediments, 
lo cognitiu i els valors. 

Criteris d’avaluació. Durant el curs ens servia per cercar propostes per 
millorar la pròpia unitat didàctica.  

Hem fet un mix entre geografia clàssica i treball per projectes. Hi ha 
quatre moments importants: exploració de les idees prèvies de l’alum-
nat / introducció de nous continguts / estructuració dels coneixements 
(un cop introduïts els nous continguts) / aplicació de lo après. 

Montse Bachs: seguim el dossier adjunt. Jo us explicaré les activitats 
que varem realitzar.

• Varem treballar la detecció de les idees prèvies i d’aquí varem de-
finir els objectius de la unitat. Es tracta d’un passeig per la història 
de l’agricultura. Algunes de les activitats són de llibre, algunes són 
individuals i altres en grup.

• Un web ens va servir de base per conèixer l’agricultura al Vallès 
Occidental: www.catpaisatge.net Està molt pautada la feina. 

• Varem fer activitats d’observació de fotos aèries de diferents perí-
odes de Sant Cugat, amb les que es podia estudiar com ha anat 
creixent Sant Cugat i perdent els camps. Els va agradar molt, 
aquesta activitat, perquè és molt visual.

• Varem fer una entrevista a un pagès del municipi, el Jaume Grau, 
que ens va rebre a casa seva, en la que té un petit museu d’eines 
del camp de la seva època. 

• Ens va venir a fer una conferència (“mil veus dels nostres avis”) la 
Maria Estruc Sobirana, de la UAB, sobre entrevistes etnogràfiques. 
Ens va donar pistes per les nostres pròpies entrevistes. 
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• Varem organitzar una taula rodona amb gent gran i gent jove (el 
Tomàs Grau, el Joan Tortosa, la Joana Calsamíglia i el Kevin Fis-
her) sobre la pagesia abans i ara. 

Mariona Espinet: aquí comença el treball de com aproximar-se a la 
història dels avis/es de Sant Cugat. Entronquem amb el treball amb la 
gent gran. 

Raquel Molina: de fet, els avis van gaudir tant de la seva participació, 
que ens demanaven que els cridéssim a fer més activitats al centre. 

Montse Bosch: i també els propis alumnes van començar a portar els 
seus avis al centre.

• Varem fer també una sortida a la Torre Negra.

Kevin Fisher i Germán Llerena: Allà varem dividir el grup en tres es-
pais, un dedicat a l’ecologia de l’indret (és un espai de transició entre el 
bosc i el camp obert anomenat ecotó que manté molta biodiversitat ani-
mal), on el grup trobava l’Aitana; un altre dedicat al conflicte social en el 
que el grup trobava el Germán; i el tercer l’espai en el que es farà l’hort 
públic de la Torre Negra, en el que el grup trobava el Kevin. Els grups 
anaven acompanyat per tres noies de pràctiques (la Cris, la Judit i la Mi-
reia). Nosaltres tres fèiem el paper d’actors informants (des d’un punt 
de vista concret).

• Es va organitzar un debat a partir dels articles de premsa en el 
que es va treballar el rol, els punts de vista, amb pautes per al de-
bat.

• Es va fer un article d’opinió per la revista de l’IES.

• Entenem que són molt importants les activitats d’aplicació, en la 
que l’alumnat exposa de portes enfora el que ha après. La jornada 
del Museu de Sant Cugat “Patrimoni Viu”  (juny) anava precisa-
ment sobre l’agricultura d’abans i ara, ens va servir per organitzar 
una xerrada en la que l’alumnat es va explicat i per escriure el 
guió d’un vídeo que ha quedat al museu, en el que s’explica l’ex-
periència des del punt de vista de l’alumnat. El guió el varen fer 
els alumnes i el muntatge el va fer la UAB.

Es passa el vídeo que hom pot demanar a germanllerena@santcu-
gat.cat) 
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Raquel Molina: Tot es va treballar abans. La gestió i l’organització van 
ser complicades, però va ser interessant deixar de banda el llibre i tre-
ballar en un projecte. Tot l’equip docent estava implicat. 

Ens sembla important això, que en les activitats d’aplicació (que són de 
publicació, de sortir de l’escola, d’explicar-se a fora), el guió el fessin els 
alumnes. 

Comentaris:

Francesc Carbó: es va fer treball des de diverses àrees? En quin sentit 
dieu que es va implicar el professorat?

Raquel Molina: a secundària tenim un problema d’horaris i dispersió 
major que a primària, que es poden trobar més, es coneixen més. No va 
sortir del departament, no hi va haver altres departaments sencers invo-
lucrats, però sí profes concrets. 

Dolors Bosch: Els profes d’altres departaments no van estar a la ges-
tió, sinó en punts concrets. Com que l’encàrrec era poder finalment aca-
bar exportant el projecte a altres centres (com estem fent ara), ens 
interessava tenir-ho ben lligat, ens va obligar a gestionar molt seriosa-
ment el tema.

2. Projecte Llavors: 

En la segona part de la sessió, relacionada amb els projectes escolars de 
l’Agenda 21 Escolar, continuem amb el projecte llavors. 

Han arribat les llavors! [aplaudiments]

Kevin Fisher: Encara estic impactat pel vídeo del Plafa... 

Tenim un primer ventall de llavors. 

Quina escola es queda què? Ens hem d’organitzar. Recordem que per 
franges d’edat era: pèsols els bressols, faves els parvularis, enciams i 
raves els primaris.... (els raves encara no han arribat), i la conservació 
de les llavors els secundaris (que ja en parlarem més endavant).

Com que ens arriben d’un banc de llavors, la idea és tornar-les... recollir 
llavors pròpies i tornar-ne... o intercanviar-les entre nosaltres.
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Pensem que es poden plantar en metro i mig o dos metres quadrats. 
Amb això hauríem de tenir prou per menjar-ne algun i per treure’n lla-
vors.

Germán del Río: pèsols i faves, cap problema, és senzill. Els raves i 
enciams, però, el procés és molt lent. 

Francesc Carbó: Cal esperar que faci sol per recollir-les.

Núria Fargas: Ho hem explicat avui a les famílies de les escoles bres-
sol. Han preguntat molt, i ens ha anat molt bé la pàgina web 
http://www.abcd10000ef.org/

Anna Maria Castellví: són les llavors autòctones? 

Kevin Fisher: sí.

Graella de qui es queda què:
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Llavor Escola Responsable
Pèsols de l’Annaïs Pins del Vallès Marta Cabré
Fava del país, de la 
Segarra

La Floresta Anna Nieto

Fava del país, de la 
Segarra

IES Angeleta Ferrer Anna Maria Castellví

Fava Reina Mora L’Olivera Bibiana fontanet
Fava del Francolí Europa Elena Muray
Fava del Francolí Ferran Clua Francesc Carbó
Enciam Muxamiel Joan Maragall Isabel Gómez
Enciam carxofer La Floresta Germán del Río
Enciam carxofer L’Olivera Bibiana Fontanet
Enciam escaroler Ferran Clua Francesc Carbó
Enciam Maravilla La Floresta Germán del Río
Enciam de sucre Gerbert d’Orlhac Natàlia Iurman
Enciam tres ulls L’Olivera Bibiana Fontanet
Rave negre Collserola Marta de Buen
Rave negre Catalunya Sílvia Àlvarez

Els raves ja arribaran. 

Anna Valderrama: explico com es planta l’enciam:

Per la terra:
• 30-40 enciams en 2 metres quadrats.
• Cal trobar nutrients per poder créixer i per l’O2.
• Si teniu compost, és lo millor per fer la terra (dóna estructura i 

nutrients). Si agafem terra de l’hort, podríem tenir llavors d’altres 
plantes. 

• El vermi-compost és molt bona opció.
• Es pot afegir, si cal “arena”, que no és la sorra del sorral. La ve-

nen a la FOAP, dels paletes. Esponja la terra. També es pot posar 
fibra de coco.

• La barreja ha de ser meitat i meitat: fibra de coco i terra, o bé 
“arena” i terra, etc.

• Es pot comprar també substrat, que arribarà lliure del fong “mal 
de coll”, que també es diu “terra per semilleros”, està esterilitza-
da.

Cal omplir el semillero, xafar una miqueta i posar-ne 2-3 màxim en un 
foradet fet amb un dit.. Cal una petita capsa de plàstic, per tapar i pro-
tegir.
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Anna Maria Castellví: Al Lidl vaig comprar-la, però és important fora-
dar-la!

Anna Valderrama: si ho po-
sem a la caixa és més fàcil de 
gestionar pels nanos. Aquí és 
important no regar directa-
ment, sinó amb el vaporitzador, 
perquè l’aigua no s’endugui la 
terra.

En una setmana o 15 dies ja 
creixen.

Francesc Carbó: cal fer-ne 
més del compte. 

Anna Valderrama: 30 enciams si els plantem a 20 centímetres, i des-
prés anirem recollint els grans.

Germán del Río: Això és per avançar-ho, més o menys un mes abans 
de lo natural (que seria mitjans de febrer). A La Floresta i Valldoreix el 
fred ho mata tot. Cal guardar algunes i així, si es moren, plantar-les 
després. 

Millor fer el planter al gener, tot i que llavors serà més just per recollir 
les llavors.

Kevin Fisher: Els raves els podeu sembrar ja i directament al terra. Es 
pot fer un terra barrejat amb les llavors, que quedarien barrejades i ho-
mogènies. 

Anna Maria Castellví: Jo el rave el faig en planter.

Kevin Fisher: s’obren després, necessiten espai.

Anna Valderrama: Els ocells, perquè no se’ls mengin, hem de posar 
terra a sobre. A l’hora de recollir-les, cap llavor s’ha de guardar en verd, 
han d’estar seuqes.

Francesc Carbó: El Kevin té un hort preciós a can Monmany, un lloc 
magnífic.

Anna Nieto: i lo del contracte?
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Mariona Espinet: ara comença. Cal documentar-lo amb fotos i de di-
verses maneres. I després el seguiment. La fitxa que us donem serveix 
per fer aquest seguiment, és una proposta general.

Francesc Carbó: A més hi ha la fitxa de seguiment del Kevin, al darre-
ra, molt completa.

La fava no cal cobrir-la, en 20 dies surt.

3. Resta de projectes d’Agenda 21 Escolar:

En aquest acta informem dels projectes presentats per les escoles:
• Collserola
• Pins del Vallès

• Gerbert d’Orlhac
• IES Joaquima Pla i Farreras

Es recull en aquest acta que es valoren positivament els projectes en l’aspecte 
pedagògic i es proposa a l’Ajuntament que procedeixi a finançar-los. 

4. Proper dia

Ens trobem a l’Escola Bressol Cavall Fort. Allà farem la sessió de festes 
tradicionals. 

Quedem el 9 de desembre
a les 17:30h

a l’Escola Bressol Cavall Fort.

Sant Cugat del Vallès, 18 de novembre de 2009
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