
Assistents:
Marta de Buen, Mercè Aguas, Isabel Alves, Assumpta Duran, Núria 
Pujolar, Marta Cabré, Mavi Antas, Montse Blanco, Pilar Knörr, Bibiana 
Fontanet, Carol Ortega, Anna Valderrama, Sílvia Àlvarez, Imma 
Ballester, Kevin Fisher, Carmen Grabulós, Anna Calvo, Antònia Riba, 
Carme Delgado, Anna Nieto, Lluïsa Mora, Francesc Carbó, Germán del 
Río, Mar Jauset, Anna Gomar, Anna Castellví, Núria Fargas, Isabel 
Gómez, Mònica Gómez, Mariona Espinet i Germán Llerena. 

Ordre del dia: 

1 1 Visita a l’exposició de la Xarxa d’Educació Infantil. Ens guia la 
Rosa Ferré.

1 1 Festes i tradicions. Anna Valderrama i Carme Delgado.
1 1 Repàs de com estan arribant les llavors als alumnes. 
1 1 Proper dia

Varem ser rebuts per les mestres de les escoles bressol. És la primera 
vegada que fem la reunió en una escola bressol, i cal celebrar-ho. De 
fet, varem ser acollits meravellosament per l'equip de
mestres, varem menjar un molt bon berenar, i varem ser obsequiats
amb un regal de Nadal basat en fruits secs de la nostra terra. Volem 
agrair molt tota la feina d'acollida que varen realitzar, ens varem sentir 
molt i molt bé.  

1. Visita a l’exposició de la Xarxa d’Educació Infantil.
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ACTA de la quarta reunió de la tercera era del
 GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

A l’EEI Cavall Fort 
Sant Cugat del Vallès, 9 de desembre de 2009



L'exposició és el recull del treball de la Xarxa Territorial d'Educació 
Infantil (http://www.xarxa06.org/queeslaxarxa.htm) que treballa per la 
qualitat educativa de l'etapa. L'exposició és de molta qualitat, reflecteix 
molts moments plens de significat en el dia a dia dels infants a les EEI i 
en definitiva el bon treball realitzat per les educadores d'infantil de la
xarxa. Moltes felicitats!

2. Com hem treballat les festes al Turó can Mates. Anna Val-
derrama i Carme Delgado.
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L'Anna Valderrama i la Carme Delgado ens varen explicar tota la fei-
na feta al voltant de les festes tradicionals, el curs passat, en relació 
amb l'hort. Han preparat aquest guió general:

FESTES I TRADICIONS A L’ESCOLA I A L’HORT 

1- Les festes del calendari popular i tradicional.
origen (pagà / religiós)
sentit i valor de les festes
locals / evolució fins a l’actualitat (història a Sant Cugat).

2- Treball de les festes a l’escola.
Quin sentit té la celebració o el treball?
Com les treballem?
Què volem celebrar i per què?
Què ens aportarà?
Com es prepararà? Qui les prepararà?
Quins “problemes” ens podem trobar?

2.1- Treball al CEIP Turó de Can Mates.
El calendari general de les festes (generals,  pròpies, cicles, 
...).
El treball de les comissions (cicles i famílies).
Amb quins recursos i entorn comptem?
Experiències concretes:   
- Carnestoltes 
- La Candelera 
- Sant Medir
- Sant Ponç
- Dia del Medi Ambient

3- Altres possibilitats:  - Festes de la primavera, tardor 
- Festes de les diferents feines

                                 - Sant Galderic
- Altres cultures i relació amb la natura i la lluna.

4- Suport al treball de recuperació i reconeixement de les festes i 
tradicions a Sant Cugat.
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L'Anna i la Carme han treballat molt a l’escola Turó de Can Matas les 
festes tradicionals.  Per això es va proposar de que ens ho expliquessin i 
d’aquesta manera poder pensar quina festa podríem “redescobrir”  per 
enfortir la xarxa d’escoles i permetre l’intercanvi dels horts.

La conclusió de la conversa posterior serà que ens proposem la festa de 
Sant Medir com a objectiu comú per pensar com recuperar-la i lligar-la a 
l’hort. Altres festes s’aniran treballant pels diferents centres i ho anirem 
recollint per compartir-ho. 

Carme: Es va crear una comissió representativa del professorat que es 
reuneix un cop al mes. Ens reunim també amb les famílies, per no tre-
pitjar-nos el treball, ja que les iniciatives a vegades són paral·leles. Així 
hem pogut canalitzar moltes coses. 

AnnaV: Ens han anat molt bé les preguntes que ens hem fet per prepa-
rar aquesta presentació, per recollir les diferents maneres com hem tre-
ballat les festes a cada cicle. [seguim les preguntes]  

Hi ha diverses festes adequades per l’hort: festes de 
la collita i altres. Hi ha un intent a nivell nacional de 
recuperar Sant Galderich com el patró català de l’a-
gricultura (per sobre de Sant Isidre, que va ser in-
troduït quan la castellanització de Catalunya). 

Els criteris per nosaltres, per recuperar o adaptar al-
guna festa, podrien ser:

• Que sigui local
• Que tingui sentit dins l’hort en un moment 

adequat

Anna M Castellví: sempre seguiu el mateix patró de festes? 

AnnaV: ho veurem amb les fotos [seguim les fotos]. 
Se’ns van ajuntar moltes festes, l’any passat: carnestoltes, la Candele-
ra, algunes per part de l’escola, altres per Infantil... 

Germán del Río: Es poden aprofitar festes que l’escola ja celebra, com 
el Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, Sant Ponç, 11 de maig, Sant 
Medir, 3 de març. La festa de Sant Medir s’està perdent, jo abans hi 
anava amb els nanos, però cada cop segueix menys gent, perquè és fes-
ta. Crec que hem de reflexionar sobre el tema.
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Carme: nosaltres ens hem trobat amb que es solapaven festes, i hem 
decidit agrupar-les. La festa de la pau i el carnestoltes, etc, i les hem 
posat algunes al principi de curs i altres al final, com el DMMA. 

Mariona: Podem orientar lo de les festes pensant en l’hort i l’agricultu-
ra, per poder lligar la xarxa d’escoles i permetre fer intercanvi, amb el 
potencial d’anar més enllà de l’escola. 

AnnaV: la continuïtat ens la pot donar la fira de les llavors i el mercat 
de pagès.

GermanR: quan dius, Mariona, aprofitar una festa, et refereixes a una 
antiga o fer-ne una de nova?

AnnaM: a la Candelera pots vendre planter a les famílies. Jo havia pen-
sat al revés.

IsabelA: amb els productes de l’hort es poden preparar melmelades.

Mariona: la cosa és si aprofitem una festa per afegir una part d’hort, o 
fer-ne una de nova per poder-la dedicar sencera a l’hort i l’intercanvi 
entre escoles.

AnnaV: a nosaltres hi ha hagut festes que ens han durat tot el curs. A 
la Candelera hem anat a Molins amb un parell de titelles que presenta-
ven la festa als nens. Varem recollir planter. En el cicle infantil les tite-
lles van continuar explicant durant tot el curs el que havíem d’anar fent. 
A tercer, previ a la fira, ens van encarregar quina quantitat de planter 
necessitàvem, tenir les parcel·les preparades, i els nanos van fer els càl-
culs. 

Al Carnestoltes els nens van triar les plantes treballades i van fer-
se les disfresses d’això. S’anaven menjant crues les hortalisses de les 
disfresses!
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A P3, 4 i 5 escollien lliurement quina hortalissa preferien, i així es 
barrejaven entre ells per treballar les disfresses.  Varem trobar moltes 
dites per treballar.

La Fira de Sant Ponç ens va coincidir per fer la tanca d’aromàti-
ques – tanca verda. P5 va escriure els rètols. 

No és que sempre estiguem de festa, però el treball de cada festa 
ens ha permès adaptar-ho al currículum. Exemples serien tercer i les 
mates, o la plàstica (representaven les plantes amb les floretes).

Mariona: per una banda hi ha com lligar l’hort amb la festa concreta. I 
veig que la Candelera la veieu important.

AnnaV: sí, però depèn de l’escola. 

Carme: va ser una manera d’aprofitar algo que ja es feia, lo de Carnes-
toltes.

Mariona: el pont entre l’hort i la història és la festa tradicional. Si abans 
el sentit de la festa era compartir: ara compartim; si abans era prepa-
rar-se per l’època que arribava, ara preparem. 

AnnaV: totes aquestes festes tenen uns valors al darrera molt impor-
tants.

Mariona: com ho veieu? Com ho fem?

GermanR: la fira de la Candelera és massa hivern. A vegades ha estat 
l’1 de febrer, ho trobo massa d’hora , no lliga. 

Mariona: Sant Medir queda molt... “només fava”?

AnnaV: identifica més la ciutat, és el patró alternatiu, i hi ha el tema fa-
miliar. La fava és la del tortell de reis, a més, però s’està perdent molt 
la festa.
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Mariona: no podria ser la d’intercanvi de llavors?

GermanR: és millor que la Candelera. 

Anna Nieto: no les acabem de collir, llavors.

Kevin: de cara a l’any que ve, una cosa és el planter per ara i l’altre és 
la llavor per l’any que ve.

AnnaM: la Candelera és del Molins, del Baix Llobregat, més que d’aquí.

AnnaV: el dia 3 de març no ens podria servir, perquè és festa, i no es-
tàs a l’escola, no ho pots aprofitar. A vegades a més hi ha pont. 

GermanR: no sé si algú va a Sant Medir...

RosaMaria: nosaltres a cicle mig sí que ho treballem. S’explica lo de 
Sant Medir. 

Mariona: és un bon moment, perquè no està massa construït encara el 
significat, i hi podem incidir.

RosaMaria: nosaltres volíem proposar Sant Jordi, i fer un llibre de 
l’hort.

Núria: nosaltres hem fet un llibre i contes cada any per Sant Jordi, fem 
el llibre viatger.

Mariona:  bé, queda plantejada aquesta línia.

AnnaM: jo veig bé les tres festes: St Galderic per la tardor, Sant Medir 
per l’hivern i el Dia Mundial del Medi Ambient per l’estiu.

AnnaV: hem de fer que coincideixi amb les llavors.

Mariona: ho recollim. Sant Medir s’acosta. Podem pensar com celebrarí-
em un Sant Medir conjunt.

AnnaM: qui vol començar a pensar en Sant Medir?

Francesc: la festa de Sant Medir està molt lligada al patrimoni,i està re-
lacionat el que és el pi d’en Xandri, la Torre Negra, Collserola... ho hau-
ríem de recuperar.
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Núria: i no es podria fer una trobada col·lectiva, allà? Abans del 3 de 
març, tots junts. Abans la fèiem.

Carme: i fer rotular el poble?

Conclusions:
Finalment, ens proposem la festa de Sant Medir com a objectiu comú 
per pensar com recuperar-la i lligar-la a l’hort. Altres festes s’aniran tre-
ballant pels diferents centres i ho anirem recollint per compartir-ho. 

11 Repàs de com estan arribant les llavors als alumnes. 

Mariona: Han arribat les llavors? Com esteu? Qui ho ha fet?

Francesc: la fitxa que ens vareu donar hauria de contenir més informa-
ció: com va creixent, dia de plantada, clima, reg, lluna, etc., hauria de 
ser més específica. Una fitxa tècnica.

MartaB: ens han sorgit dubtes organitzatius, amb l’arribada de la lla-
vor: ens ha arribat amb la urgència d’haver d’organitzar tota una rebuda 
quan ja el calendari estava fet. Jo els he fet arribar de forma personalit-
zada (a quart) les llavors: les ha dut l’Eric, antic educador ambiental 
d’hort.

El problema és a l’hora de com justificar la importància d’una lla-
vor autòctona i ecològica. Hem fet la dinàmica de posicionar-nos a partir 
de frases, i poc a poc anar complicant les frases. Era complicat anar tro-
bant les frases adequades, són conceptes molt complexos. Hi hauria 
d’haver un treball previ que jo no havia fet, que no es podia fer en una 
sessió... i als 15 dies ja no els recordaven. És un tema difícil. 

El compromís: m’he plantejat com fer el contracte a través d’una 
adaptació d’aquesta fitxa, i la informació que tenim de cada llavor és 
molt poca. És limitat i no ajuda massa.

AnnaV: al final la llavor tindrà més història. 

RosaM: però no hi ha emoció, costa molt que s’animin. 

MartaB: adoptar és molt difícil, potser és un projecte de tot l’any, no 
per una sessió puntual. 
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AnnaN: nosaltres, a p3, també varem tenir poc temps per trobar un 
intermediari que portés la llavor. No estem del tot contentes, no aconse-
guim conscienciar els nens.

AnnaV: nosaltres primer l’hem presentat a l’escola, anem més a poc a 
poc.

Mariona: aquest any és la prova, l’any que ve tindrem experiències.

AnnaV: al cap i a la fi hem treballat dos anys la terra.

Bibiana: nosaltres varem plantejar el compromís a nivell d’escola, de 
claustre. Hem preparat la terra, l’hem adobat i llaurat. Hem pensat més 
en el clima que en la llavor en si. Ens hem plantejat que volem tenir un 
bon producte, i per tant potser no cal plantar, hem prioritzat fer una 
prova a terra el gener.

AnnaM: la podem plantar al gener, la fava?

GermanR: sí, no cal un hivernacle.

Mercè: nosaltres hem anat a buscar llavors als parcs urbans. 

Bibiana: nosaltres amb l’A21E hem demanat una estació meteorològica. 

RosaM: nosaltres, amb l’estació meteorològica tota moderna que tenim, 
no ens aclarim, amb prou feines sisè la pot aprofitar. Compte amb lo 
que és molt sofisticat.

GermanR: a la botiga Raig (a les Rambles, al costat de la font de Cana-
letes), trobareu les estacions tradicionals. 
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AnnaN: Nosaltres estem a punt de que ens concedeixin una ajuda per 
alimentació sana. Envien a l’escola, cada 15 dies, fruita per l’esmorzar 
(cicle inicial i mitjà). Ho volem treballar molt a nivell plàstic. No hi ha 
cap obligació de fer cap informe, només posar un cartell de patrocini.

AnnaM: són excedents, segurament.

4. Proper dia

El proper dia la Marta Cabré (educadora de l’hort del Pins) i la Miren 
Rekondo (estudiant de màster) ens explicaran un treball que han fet 
sobre com prenen decisions els nens a l’hort.

Quedem el 20 de gener
a les 17:30h

a l’IES ArnauCadell.

Sant Cugat del Vallès, 19 de gener de 2010
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