
Assistents: Anna Gomar, Sara Oriol, Carol Ortega, Anna Valderrama, 
JMaria Casado, Mar Jauset, Immaculada Ballester, Lluïsa Mora, Carme 
Grabulós, Anna Castellví, Mònica Heredia, Fco Javier Oyaga, Núria 
Fargas, Isabel Gómez, Núria Jarque, Sandra López, Mercè Riudor, 
Eduard Garcia, Bibiana Fontanet, Germán del Río, Mariona Espinet i 
Germán Llerena.
Excusen la seva assistència: Pilar Knör, Isabel Alves, Anna Fitó i 
Francesc Carbó. 

Ordre del dia: 

1. Visita a l’hort de l’escola l’Olivera.
2. Proper dia.
3. Comentaris sobre la II Jornada d’Educació per la Soste-

nibilitat a Sant Cugat (10 de març 2010).
4. Varis: Consell dels infants, Escola d’Estiu de Rosa Sensat.
5. Llenguatge artístic i hort, presentacions de la Imma Ba-

llester (Collserola) i la Isabel Gómez (Joan Maragall). 
L’escola bressol la deixem pel proper dia.

6. Aprovació del darrer projecte escolar d’A21E presentat 
(IES Arnau Cadell).

1. Visita a l’hort escolars.

Bibiana Fontanet: Es presenta la Comissió escolar que treballa els 
nostres temes. 

L’hort de l’escola Olivera és un hort singular: és l’hort del vent i és 
mandala. El disseny va ser escollit pels infants durant el curs passat. 

L’Olivera ens va rebre molt bé, amb un berenar que omplia un carro!

2. Proper dia. El Kevin ens informa.

Kevin Fisher: estic fent una repassada al projecte de les llavors. Passo 
per les escoles i veig com el porteu, d’acord? Aquests dies m’hi veureu. 
La idea és que el proper dia 19 de maig a La Floresta duré un informe 
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de com està tot. També organitzarem un taller per aprendre a 
extraure les llavors de les plantes, de manera que ho pugueu fer 
quan us vagi tocant a cada hort i per cada planta. 

Proposem separar 3 plantes com a mínim per poder-les dedicar a 
l’extracció de llavors. Els raves més, 10. Però fins i tot separar mitja 
collita no seria mala idea. 

D’aquesta manera deixarem llest el projecte de llavors perquè vagi 
funcionant. El curs que ve ja veurem com fem els intercanvis. 

3. Varis: Consell dels infants, Escola d’Estiu de Rosa Sensat.

Consell dels Infants.
Germán Llerena: el Ple va aprovar fa pocs dies que es crearia el 
Consell dels Infants. A nivell tècnic s’està decidint què es farà, i com que 
la nostra feina es nota, m’han preguntat si el tema del primer curs 
podria ser el medi ambient. He dit que sí, perquè té el seu propi 
funcionament i ens pots servir per concretar alguna proposta a les 
autoritats. El CI té previst reunir-se un cop cada trimestre. Estarà 
format per alumnat de cinquè i sisè, i dinamitzat per un equip tècnic. La 
idea és treballar un tema per acabar fent propostes a l’alcalde. 

Mariona Espinet: està bé, llàstima que no s’inclogui la secundària.

Escola d’Estiu de Rosa Sensat.
Mariona: Gràcies a la Núria i les bressoleres, estarem donant un curs a 
l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Serà del 5 al 9 de juliol, i hem pensat de 
fer una multi-contribució, cada dia una etapa educativa:



4. Comentaris sobre la II Jornada d’ES.

Bibiana Fontanet: Molt bé. Va suposar molta 
feina, es va veure una diversitat preciosa, 
atractiva, a través dels pòsters. Ara cal veure com ens serveix. Cal fer 
difusió dels pòsters, cal ensenyar-los. Es podrien plastificar.

Núria Vargas: Érem els de sempre, i de nosaltres va venir menys gent 
fins i tot. Els pòsters lluïen poc, i cal que es coneguin més. 

Anna Castellví: Caldria fer 
una exposició per tothom, i 
que anés passant d’escola 
en escola. Es poden deixar 
al CRP. Per motivar la 
secundària és molt 



important.

Bibiana: Seria molt interessant, també per treballar de cara al claustre, 
al professorat. 

Anna Gomar: també es poden aprofitar pel Dia del Medi Ambient.

Mariona: és la mateixa idea que el “llibre viatger”  que feu a bressol, 
però en gran... 

Núria i Isabel Gómez: el que costa plastificar els pòsters són uns 60-
80 € per pòster. 

German: provarem d’assumir aquesta exposició. 

5. Llenguatge artístic i hort. 

Imma Ballester (escola Collserola): 

Ens presenta i explica un llibre-acordió, realitzat amb l’artista del Taller 
Triangle Alba Serra i les mestres. Es tracta d’una obra mestra! Tot el 
grup comenta lo impressionant que és, la qualitat aconseguida pels més 
de 80 alumnes que han elaborat el llibre. 

Es tracta de la representació de l’hort. La Imma ens explica que el 
treball es va fer a poc a poc. 

Imma: Al principi no s’assemblaven els dibuixos a la realitat, però es va 
fer una feina d’anada i tornada entre l’hort i el llibre, observacions amb 
lupa i treball amb una taula de llums. La motivació de l’alumnat va ser 
molt alta. 

Apart de dibuixos, els alumnes van elaborar poemes i escrits. El llibre es 
volia presentar el dia de Sant Jordi i varem haver de córrer, el llibre es 
va presentar incomplet. Igualment, enteníem que treballar més d’un 
trimestre en el llibre podia cansar l’alumnat. 

[Aplaudiments del grup!]



Isabel Gómez (escola Joan Maragall):

La Isabel ens explica la feina realitzada amb els seus grups de 
parvulari amb la participació de la seva germana, la Montse 
Gómez, sobre tres jardineres. 

Isabel: varem fer treball d’observació amb lupa. Els nens i nenes 
respecten molt l’hort encara que està al bell mig del pati. En 
aquell moment estava entre la fulla i la flor. 

Varem treballar amb llapis de grafit. Primer amb llapis de cera 
verda, i després amb el grafit millora molt. 
Es va fer un treball a través de la conversa per facilitar 
l’observació i després el treball de plàstica. Primer varem 
treballar amb coses que no s’han plantat amb l’hort. Després 
descobríem olors, els noms, les textures, etc.

Es van fer empremtes sobre fang, sobre una plataforma rodona. 
Van haver de tallar algunes per poder-ho fer, prèviament.

Després es va posar vernís i es posaren en caixetes per dur-ho a 
casa amb una bona explicació perquè les famílies ho 
entenguessin bé. 

Fan hipòtesis de per què queden les empremtes com queden. Ho 
van fer amb pintura (empremtes amb pintures, com tampons). 

A partir d’un artista internacional, Arcimboldo (el van conèixer, 
el van observar molt), es volia trobar un personatge divertit. 
Varem preparar pintures de cara (blanques pels morenets). 

La primera sessió, fent tampons amb les verdures, servia per 
veure què sortiria  de cada verdura, i llavors ja coneixien les 
possibles empremtes a fer servir a la segona sessió, per fer la 
cara “Arcimboldo” del personatge. 

El grup de p5 va fer un bodegó de l’hort. A aquesta edat el fang 
es treballa com la plastilina. Serveix per arribar a casa, només 
(després es trenca). 

Fins llavors, no havien vist mai un pinzell o una lupa.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo


6. Aprovació del darrer projecte escolar d’A21E presentat.

L’IES Arnau Cadell presenta el seu projecte escolar d’Agenda 21 Escolar. 
Com que ha hagut de començar aquest curs, i no l’anterior, és ara quan 
inicia el seu projecte bianual. El grup ESLV aprova pedagògicament 
aquest projecte, que pot passar a ser aprovat a l’ajuntament a efectes 
administratius.

7. Proper dia

Recordeu que el proper dia de trobada és el 28 d’abril, a l’escola Olivera. 
Treballarem la plàstica. 

Quedem el 19 de maig
a les 17:30h

a l’escola La Floresta.

Sant Cugat del Vallès, 30 d’abril de 2010


