
Assistents:
Isabel Alves, Carme Delgado, Beatriz Albesa (benvinguda, Ceip 
Catalunya), Anna Gomar, Sara Oriol (benvinguda, ceip Gerbert 
d’Orlhac), Pilar Knör, JMaria Casado, Mar Janset, Immaculada Ballester, 
Lluïsa Mora, Carme Grabulós, Anna Castellví, Núria Pujolar, Fco Javier 
Oyaga, Núria Fargas, Paula Cavero, Isabel Gómez, Mariona Espinet, 
Eduard Garcia, Marta Cabré, Antònia Riba (benvinguda, ceip Gerbert 
d’Orlhac), Marta de Buen, Anna Calvo, Assumpta Duran, Carol Ortega, 
Bibiana Fontanet, Germán llerena.

Ordre del dia: 

1 1 Recerca sobre la presa de decisions d’un grup a l’hort del Pins del 
Vallès. Miren Rekondo i Marta Cabré.

1 1 Fitxes de seguiment de les llavors autòctones. Anna Gomar i Mari-
ona Espinet.

1 1 Jornada del 10 de març. 
1 1 Proper dia.

1. Recerca sobre la presa de decisions d’un grup a l’hort del 
Pins del Vallès. Miren Rekondo i Marta Cabré (presentació 
adjunta a l’acta).

Mariona Espinet: 
Aquesta és una reflexió 
sobre la pràctica. La 
Miren és una educadora 
ambiental, estudiant d’un 
Màster, i la Marta és 
l’educadora d’hort del 
Pins. El tema de la 
recerca que han fet és 
l’autonomia de l’alumnat.

La recerca sencera la 
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trobareu adjunta a aquest acta. 

Miren Rekondo: Amb la Marta Cabré varem realitzar aquesta 
experiència que va començar fa dos anys. El context és l’hort, un espai 
que sorgia a moltes escoles. 

El tema és la relació entre l’acció i la reflexió: com es prenen decisions a 
l’hort. L’autonomia és una de les competències que es troben al 
currículum. Es va treballar en aquest grup el curs passat. 

Ara plantegem una pregunta al grup: en quins moments es treballa 
l’autonomia a l’escola? Amb quines dificultats ens trobem?

Posada en comú:

Secundària: Costa molt. sovint 
pensem: “millor que no n’hi hagi 
gaire, que es carreguen l’hort”.

Anna Valderrama: a infantil hi ha 
condicionants com l’espai i el 
rodatge que puguin tenir els nanos.

Isabel Gómez: el mestre ha de 
pintar molt.

AnnaV: acabes tu decidint, a propostes seves però compte que 
l’agricultura té els seus propis cicles.

Isabel Alves: més en general. Prendre decisions és cada vegada més 
difícil per manca de temps.

Maite: ens costa a nosaltres mateixos, i tens l’ai sempre a dintre. Tenim 
el sistema antic de treball. Ara que comencem amb el sistema de 
projectes veig coses que no m’esperava, però a vegades et venen i et 
preguntes què pots fer.

Miren: el que hem vist amb la recerca és que, per una banda, ens costa 
dominar les tècniques de participació. 

Per una altra banda, els nanos no dominen massa l’argumentació pel 
debat. Són conclusions també de la nostra recerca.

La Marta Cabré explica les activitats que varem fer amb 5è de primària, 
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mitja classe a l’hort.

Marta Cabré: Es varen fer cinc activitats.

1. Taller sobre participació i consens. Preguntàvem als alumnes:
• quines coses decidiu a l’escola?
• Quins dos objectes us duríeu a una illa deserta? (calia 

arribar a un consens).

Finalment establien les normes de participació en cartolines.

Les respostes dels alumnes és que tenen la percepció de que decideixen 
poc o gens. I s’adonen que no tenen capacitat de posar-se d’acord. 

2. Plantejament del problema i modelització del fenomen. 

Què entenien ells/es per una plaga? Quines poden ser perilloses i què 
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podríem fer? A ciències naturals ho havien estudiat, i ho tenien clar.  Es 
va fer observació de pugons a bledes i carxoferes. Es va fer un debat 
sobre les accions que havien pesat en grups, posta en comú i tria d’una 
o dues. 

Els nanos van debatre entre introduir marietes (que es mengen els 
pugons) o cremar les plantes afectades.

3. Ho porten a la pràctica?

Prenien decisions tàctiques 
sobre com implementar la 
mesura utilitzant les 
normes establertes. 

Quan ho hem debatut, 
s’han sentit més contents i 
motivats/des per dur-lo a la 
pràctica. 

No varem arribar a veure 
els resultats, és un punt 
feble de la recerca. És 
important planificar bé i 
deixar temps per prendre decisions. Es necessita temps per fer-ho. 

Conclusions:

• L’hort és una oportunitat.
• Es necessita temps per les decisions i l’aprenentatge.
• Es va guanyar en autonomia al llarg del procés.
• Després se senten protagonistes i motivats/des.
• Els nanos veuen l’espai de 

l’hort com d’acció, i no 
com de reflexió.

Pregunta final pel grup: en quins 
moments i com es podria 
treballar l’autonomia?

IsabelG: a parvulari sí 
decideixen, però a mida que van 
pujant es centren més en el 
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llibre, amb l’angoixa del temari.

MarionaE: fa por treballar a l’hort, perquè és molt normatiu. Aquí ens 
ho hem de plantejar: entrem amb que els nanos prenguin decisions? I si 
no surten les pastanagues? Quin límit posem? Igual seran més lletjos, 
però més participats.

IsabelA: a vegades hi ha por a les plantes, perquè són poc familiars. 
Les tècniques tampoc són conegudes.

IsabelG: ha d’haver espais de tota mena, no tot ha de ser pel projecte. 
Algunes tècniques les han d’introduir els adults.

2. Fitxes de seguiment de les llavors autòctones. 

Anna Gomar: Fa poc que han arribat les llavors de faves, enciams, 
pèsols i raves. Com es va demanar, s’han preparat unes fitxes (que 
trobareu a l’eyeos.info, recordeu: nom usuari: eslv; contrasenya: 
gruptreball) per l’observació en diversos moments:

• Sembra
• Germinació
• Transplantament
• Creixement
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• Collita
• Recol·lecta de llavors

Podeu anar seguint les fitxes adjuntes a l’acta. 

Us proposem treballar-ho en grups: 2 plantes per grup, cada grup 
observaria la mateixa planta. Una planta per fer llavor i l’altra per 
menjar (el gust és una propietat a conèixer).

A la primera pàgina hi ha un espai per dibuixar o posar fotos i un altre 
per preguntes. Poden sorgir qüestions físiques o altres tipus de 
preguntes. 

A la segona pàgina, la sembra:
• Temps
• Molt important el nombre de llavors!
• L’Anna Valderrama mostra un invent per comptar llavors, un 

“sembrador”  amb un foradet que permet que vagin sortint d’una 
en una. 

La quarta pàgina és la del creixement de les plantes. Cada setmana es 
pot comptar el creixement. Dades 
importants són la primera flor i quantes 
i la primera fulla.

Cada any es podran comparar les 
dades.

Els fets inesperats són les plagues o 
altres coses. Pensem que és millor 
mantenir-lo com a fets inesperats, 
perquè poden sorgir més coses. 

La recol·lecció de les llavors: es proposa 
fer un taller a l’abril.

MarionaE: Tot aquest plantejament és 
només orientatiu, el podeu fer servir o 
no, i es pot adaptar. 

Les preguntes són per després recollir-
les, i que ens donin peu a nous projectes o perquè surtin noves idees i 
s’intercanviïn. Es pot fer en papers grans, etc.
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AnnaV: al cole em va agradar plantejar-nos què passarà amb aquella 
llavor (ho tenien clar: “creixerà!”).

AnnaG: com estan anant les llavors?

IsabelG: no podem regar! Plou massa... la fava necessita sol.

MarionaE: algú ha decidit fer-ho l’any que ve?

Montse: jo no ho faré aquest any, que no tinc taula.

3. Jornada del 10 de març. 

MarionaE: Com sabeu, el dia 10 de març es farà la Segona Jornada 
d’Educació per la Sostenibilitat a Sant Cugat. Serà de 17 a 20h al Museu 
de ant Cugat.

Ja el 7 de març del 2007 varem fer la primera i va ser el naixement del 
nostre grup. Aquestes jornades tenen una funció política per una banda, 
perquè presentem la nostra feina i promovem adhesions i el suport de 
l’administració, i a part són importants per reflexionar sobre qüestions 
que en el dia a dia no hi parem massa atenció, però que estan 
plantejades.

En aquesta jornada, en primer lloc, vindrà el Miquel Àngel Essomba, 
president d’UNESCOCAT. És molt interessant i ens plantejarà la connexió 
dels nostres projectes d’horts amb l’alimentació mundial, la fam al món i 
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aspectes socials. 

Sara Oriol: és molt interessant, el recomano!

MarionaE: en segon lloc, cada escola portarà un pòster sobre el seu 
projecte d’Agenda 21 Escolar. Adjunt a l’acta (i a l’Eyeos) trobareu una 
plantilla de pòster per si us serveix. 

En tercer lloc hi haurà una taula rodona sobre xarxes: la Xarxa d’Escoles 
per la Sostenibilitat de Catalunya (XESCA) ens fa la proposta de 
pertànyer-hi. Però cal que ens plantegem quina mena de projectes 
podem fer en xarxa, per què enxarxar-nos? Ens ho volem plantejar com 
un debat i reflexió interna, i que decidim entre tothom si és interessant i 
per què. Hi participaran la xarxa internacional SUPPORT, que la 
representarà la Mariona, la XESCA –vindrà la Paula Pérez, del 
Departament de Medi Ambient i santcugatenca- i la xarxa educativa del 
Miquel Àngel Essomba, TRAMA. 

Serà interessant que feu difusió i aviseu de quanta gent vindrà de cada 
centre. 

El proper dia portem els pòsters? En pendrive, en CD, els enviem pel 
sistema sendespace.com... el que sigui. A la UAB o a l’Ajuntament 

s’imprimiran. Posem 
fotos, expliquem els 
nostres projectes 
d’educació per la 
sostenibilitat, ja tenim 
la proposta de plantilla.

El podem adaptar tant 
com vulguem (color de 
fons, títols, nombre de 
fotos...) que cadascú 
faci el que més li con-
vingui.
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4. Proper dia

El proper dia la Mercè Aguas ens explicarà el projecte “Terra bona, terra 
dolenta”, realitzat amb els infants de l’escola Ciutat d’Alba. 

Quedem el 17 de febrer
a les 17:30h

a l’escola Collserola.

Sant Cugat del Vallès, 15 de febrer de 2010
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