
Acta refeta el 2012 després d'haver-la perdut, disculpeu les molèsties.

Assistents:
Per raons tècniques no disposem dels assistents a aquesta reunió 

Ordre del dia: 

1. Visita a l'hort de l'escola Collserola.
2. Coordinació entre els Serveis Municipals i l'Agenda 21 Esco-

lar. 
3. Treball amb preguntes a l'hort, de part de la Mercè Aguas 

(Ciutat d'Alba)
4. Seguiment de les llavors
5. Experiència de que l'alumnat de secundària sigui  “profe” 

del de primària.
6. Segona Jornada d'ES a Sant Cugat.

Visita a l'hort de l'escola Collserola.

La  Marta  de  Buen,  la  Imma  Ballester  i  la  Rosa  Maria  Calderer  ens 
expliquen els projectes que promouen a través de l'hort:

• L'apadrinament de llavors
• L'acompanyament dels i les alumnes més grans a les més petites 

per iniciar-los a l'hort
• etc.

Ens dóna la benvinguda la directora (la Mercè Alejo).
  

Coordinació entre els Serveis Municipals i l'Agenda 21 Escolar. 

Escoles bressol: a les EB no apareix la brigada.
Es discuteix sobre quina relació hi ha entre les escoles i els serveis mu-
nicipals.
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ACTA de la sisena reunió de la tercera era del grup de treball
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

A l'escola Collserola 
Sant Cugat del Vallès, 17 de febrer de 2010



Treball amb preguntes a l'hort.

Mercè Aguas:  Nosaltres ens hem ha-
gut de plantejar com fer hort sense te-
nir-lo. La nostra escola és nova, ara te-
nim només fins a primer de primària. 
No tenim hort. De fet, abans okupàvem 
l'espai que ara és l'hort de l'escola Turó 
can Mates.

Quan  varem  començar,  es  va  fer  el 
curs  del  Mariano  Bueno.  No  teníem 
permisos, però havíem de començar. El 
Jordi Torrijos ja havia posat les fustes que fan de límit de l'hort.

Un dia va nevar, i al cap de poc ja no hi havia neu fora de les fustes de 
l'hort. L'alumnat es preguntava si seria que només neva sobre la fusta.

Un altre dia, van arribar uns arbres a l'escola, els portava el Jordi Torri-
jos. Anaven amb les arrels embolicades. La diferència entre el tracta-
ment de les fulles i les arrels va provocar preguntes. No sabíem “cap a 
on anaven” les arrels. 
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Els jardiners van dir que portaven “terra bona”. Per què és bona una 
terra? I l'altra terra? És dolenta? Varem decidir comparar les terres.

Sense haver preparat res, les preguntes surten i el tema de treball es 
planteja. 

Varem fer unes plantacions en diferents tipus de terres. Només una de 
les plantes creixia ufanosa, les altres morien. Ara veiem que a l'hort hi 
ha també dos tipus de terra,  i  ens preguntarem el  mateix abans de 
plantar.

Amb patates també varem ex-
perimentar: varem posar pata-
tes cap a munt i cap avall, a veure què passa amb cadascuna. Les alum-
nes fan les seves hipòtesis i raonaments de per què passa el que passa.
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Anna V: acabem parlant en aquests termes: terra bona i dolenta.

Mercè: és que nosaltres parlem així.

Anna V: Les guies també ho recullen.

Seguiment de les llavors

Mariona: Com estan anant les llavors arribades a les escoles?

Elena: fa fred i no van massa bé, encara.

Isabel G: les de l'Alfons van tirant.

Anna V: han trigat mooolt a germinar. Ara han sortit. Els de 3er m'ex-
clouen perquè s'han pres molt en sèrio el compromís. Tenien súper clar 
que havien de posar terra bona.

Mariona: és important treballar la terra. Investigar quina és millor, qui-
na pitjor...

Mercè: A nivell químic dóna molt de si. Els resultats d'estudiar el nivell 
químic no és gaire directe a l'hort, però l'alumnat es beneficia (en quant 
a la construcció del coneixement).
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Experiència de que l'alumnat de secundària sigui “profe” del de 
primària.

Anna C: el Germán i la Mariona em va trucar per venir amb el Museu a 
explicar-nos als alumnes la llegenda de Sant Medir i el manteniment de 
les llavors.
Els de segon de Tecnologia ho han fet i aniran al Turó can Mates i a l'Oli-
vera a fer la classe als de primària. 

Mariona: la llegenda de les faves, aprofitant la festa de Sant Medir per 
conservar les llavors. Els de secundària quedaven a fora, fins ara, però 
ara es posaran a explicar com ho explicaran als de primària. 

Anna C:   estan molt contents perquè són formadors. És el que valoro 
més: aprendre a posar-se en el costat del profe, al nivell de primària per 
explicar. 

Bibiana:  Quan ens van fer la proposta era a tots els nivells, però ho 
hem reduït a uns grups determinats de CM i CS. Les tutores estan molt 
motivades. Rebrem, farem 8 grups, farem els dos tallers i un petit agraï-
ment.

Carme: ho varem plantejar a la comissió i al CM, es va valorar molt bé, 
perquè els nostres són els grans de l'escola, i van bastant de xuletes. Ja 
està bé que els vinguin els grans. Ja s'ha fet internament l'explicació al 
parvulari.

Anna V: quan ho van explicar, només sortir al carrer ja estaven pregun-
tant què haurien de fer.

Anna C: jo ho vaig plantejar als coordinadors i director. Vaig parlar amb 
els grups i la seva reacció va ser molt bona, els agrada això d'explicar.

II Jornada ES: 

Recordeu que el proper dia organitzem la Segona Jornada d'ES a Sant 
Cugat, al Museu del Monestir 

Quedem el 10 de març 
a les 17:30h

al Museu de Sant Cugat
(reescrita) a Sant Cugat del Vallès, 12 de maig de 2012
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