
17:30h

Assistents:
Mariona Espinet (UAB)
Isabel Alves (Collserola)
Mavi Antas (El Niu)
Andrea Codo (Olivera)
Carme Delgado (Turó)
Ana Valderrama (Pi d’en Xandri)
Kevin Fisher (Aurgelaga)
Anna Royo
Ferran (CEPA)

Núria Farré (Pins)
Germán Llerena (ajuntament)
Carme Navas (Pins)
Pablo Sorribas (Pins)
Alicia Peratto (Gerbert)
Bibiana Fontanet (Olivera)
Àngels Tomàs (Catalunya)
Francesc Carbó (Ferran Clua)

Ordre del dia:

1. Previs
2. Retorn de les aportacions fetes sobre com treballar a l’hort escolar.  
3. Propera reunió: plantejament i “deures”. 
 
1. Previs

Isabel Alves: 
• aporta dos fulletons del parc de Collserola: el jardí d’ocells i el jardí de 

papallones
• aportes les revistes Agrocultura i Fertilidad de la Tierra

Àngels Tomàs:
• aporta el número de Guix dedicat a l’hort escolar. L’Anna V va estar a punt 

de publicar a la revista.
Germán del Río:

• aporta l’exposició de la Caixa de Terrassa, sobre sostenibilitat, per 4rt cap 
endavant

• planteja la qüestió de que el tema de l’hort no és ben bé de sostenibilitat, 
més aviat de ciències naturals, com s’anima a l’escola a participar-hi? 

Mariona Espinet:
• aporta el llibre de l’hort escolar del Centre de Recursos Barcelona 

Sostenible
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2. Retorn de “Com treballar a l’hort escolar”

El plantejament que s’aporta en el retorn que es fa dels “deures demanats” creiem 
que sí recull una visió de sostenibilitat, no només de ciències naturals. I amb una 
projecció cap a la comunitat. Veure la proposta annexa a l'acta.

Discussió a partir de la proposta:

Sobre la proposta:
• Pot començar a entrar a les escoles alguna cosa d’aquests temes? Es pot 

aprofundir en una de les fases?
• La xarxa d’horts escolars és una dimensió municipal de l’actuació escolar. 

Aquesta xarxa comença, però amb aquest mateix grup, amb l’intercanvi 
entre nosaltres. Cal compartir fonts d’informació. La dinàmica del grup ens 
portarà a compartir.

• Un objectiu és tenir un hort digne a cada escola?

Sobre per on comencem:
• De les diverses fases que té un hort, en quina ens centrem? Per exemple: 

les llavors, el consum? El consum té el problema de que no tothom està 
preparat per començar a plantejar propostes als menjadors escolars i així.

• Qui ens aporta els coneixements que calen per aquestes qüestions? Si ja 
l’hort necessita un coneixement que abans podien aportar-nos els avis, amb 
una visió més oberta a temes socials, ens cal encara més formació. Els 
educadors ambientals ens han d’ajudar en això. 

o Cal tenir en compte que hi ha un altre grup, paral·lel a aquest, 
d’educadors/es ambientals, que estan treballant també en grup de 
treball (hi participen l’Anna Royo, el Kevin, l’Anna Valderrama, la 
Joana, entre altres) 

o i que també s’acaba de crear una associació de Joves Associades/ts 
per l’Hort Educatiu (JAHE-Les Hortènsies) per poder intercanviar 
coneixements, formar-se i també plantejar quines condicions laborals 
són necessàries. 

• És important el registre de l’experiència, per poder anar creixent.
• Cal anar a poc a poc i anar creixent. Amb el tema de les llavors em trobo 

perdut... caldria plantejar un projecte concret al respecte, el proper dia per 
exemple. 

• Quines possibilitats tenim d’obtenir llavors?
• Per formar-se en el tema hi ha una dinàmica fàcil: esperar a que les plantes 

(especialment algunes) facin el cicle i recollir les llavors. 
• El funcionament de l’hort és una base necessària per plantejar aquest tema.
• Se m’han obert un munt de finestres, és un nou plantejament per mi: quina 

metodologia, però, podem fer servir? Si les llavors és el tema, com podríem 
nosaltres, com aula, aprendre sobre això?
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Sobre el treball a l’escola:
• Davant de la “soledat” d’alguns/es mestres i profes en el tema, cal crear un 

material ben elaborat i una proposta molt clara, que es pugui proposar a 
l’escola.

• Cal orientar aquesta proposta com un currículum o com un projecte? Estem 
capacitats per preparar tot un currículum? Potser no, potser ha de ser més 
un projecte per permetre’ns començar a treballar.

• A l’escola cal donar facilitats per l’accés a aquesta proposta, no imposar-la.
• A l’Olivera hem d’aconseguir que s’involucrin altres mestres, soles no 

podem fer un plantejament tan ambiciós.
• La complexitat és una oportunitat, no només una dificultat... si les escoles 

van a tope amb tants projectes i propostes, l’intercanvi permetrà enllaçar els 
temes de residus, d’aigua, d’energia... dins del mateix plantejament.

• I com lligar això amb l’Agenda 21 Escolar?

Conclusions i “deures”: Com podem seguir? 

• Escollim la fase de la selecció i treball amb llavors, perquè és un inici i 
coincideix amb el moment de molts centres. 

• Per això fa falta formació. Serà diferent si ja tinc hort o no... hi haurà 
diversitat.

 Es demana que s’aporti, per part de les escoles, què es fa amb el tema 
de les llavors, i què entenem pel treball amb llavors. 

• Proposta de sessió pràctica amb l’Anna Valderrama. Per contactar amb 
JAHE-Les Hortènsies, es pot fer a través de l’Anna també.

3. Propera reunió: data i plantejament.

La propera reunió és el 9 de gener, a les 17:30h a la Torreblanca. (Recordeu 
les dates acordades pel 2008: 9 de gener, 30 de gener, 20 de febrer, 9 d’abril, 
30 d’abril, 21 de maig, 25 de juny) 

Bon Nadal, Bon Any, us esperem el dia 9!

Atentament,

Mariona Espinet
Pere Grau
Germán Llerena
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