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PROGRAMA DEL CURS

SESSIÓ 1 (5 juliol 2010): L’educació per la sostenibilitat: Un treball 
col·lectiu municipal

Presentació d’experiències: Presentació de l'Agenda 21 Escolar de Sant 
Cugat (Mariona Espinet i Pere Grau, UAB i Germán Llerena, Ajuntament de 
Sant Cugat):

• 20 min. Actors: mestres, professors/es, educadors/es ambientals i 
educadores ambientals d'hort.

• 20 min. Instruments municipals: les activitats sobre els cicles alimentaris 
del Pla de Dinamització Educativa i l’avaluació en espais de debat entre 
professorat i educadors/es ambientals.

• 20 min. Projectes comuns: Xarxa d'horts escolars, competències 
educatives a l'hort, treball sobre la sequera i projecte Llavors.

• Descans (30 min).
• 20 min. Presentació de la recerca. Presentació d’un exemple d'auto-

enquesta sobre els horts.
Taller: Taller sobre una mirada crítica al canvi climàtic (Àngel Bellver, UPC, 
Maura Aragay i Germán Llerena, Ajuntament de Sant Cugat).

SESSIÓ 2 (6 juliol 2010): L’educació per la sostenibilitat a parvulari a 
partir del treball a l’hort sostenible

Presentació d’experiències (60 min.): Les experiències que es presenten 
se centren en el treball al voltant de l’hort sostenible tot focalitzant en alguns 
aspectes que les mestres han considerat més important.

• 20 min. Com organitzar-se a l’escola per acollir un hort (Bibiana 
Fontanet, escola l’Olivera).

• 20 min. Plàstica i hort (Isabel Gómez, escola Joan Maragall).
• 20 min. Plantejar-se el treball amb un hort en qualsevol situació i 

a través de preguntes (Mercè Aguas, escola Ciutat d’Alba).
• 30 min. Descans.

Taller (90 min.): Taller sobre llavors i planter (Anna Valderrama, escoles Turó 
can Mates i Pi d’en Xandri i Carolina Ortega, escola l’Olivera). 



SESSIÓ 4 (7 juliol 2010): L’educació per la sostenibilitat a l’escola 
bressol

Presentació d’experiències (60 min.): Presentació d’experiències sobre 
educació per la sostenibilitat que es desenvolupen a les escoles bressol 
municipals de Sant Cugat del Vallès (La crisi de la sequera, els contes viatgers, 
els bolquers reutilitzables, la connexió entre els diferents actors, el treball amb 
les famílies, la biodiversitat del pati, etc.)
Taller (90 min.): Taller sobre la terra de l’hort (Anna Valderrama). 

SESSIÓ 5 (8 juliol 2010): L’educació per la sostenibilitat a l’educació 
primària a partir del treball a l’hort sostenible

Presentació d’experiències: Les experiències que es presenten se centren 
en el treball al voltant de l’hort sostenible i l’agroecologia tot focalitzant en 
alguns aspectes que les mestres i educadores han considerat importants.

• 20 min. Presa de decisions dels infants a l’hort (Miren Rekondo, 
UAB, i Anna Fitó, escola Gerbert d’Orlhac ).

• 20 min. Llenguatge artístic i hort (Imma Ballester, escola Collserola).
• 20 min. Acompanyament mutu entre alumnes a l’hort (Marta de 

Buen, escola Collserola).
• 30 min. Descans.

Taller (90 min.): Taller sobre manteniment de l’hort (Anna Valderrama) 

SESSIÓ 2 (6 juliol 2010): L’educació per la sostenibilitat a l’educació 
secundària 

Presentació d’experiències: Les experiències que es presenten constitueixen 
alguns exemples de treball dins d’una mateixa assignatura, entre assignatures, 
i en col·laboració amb altres centres educatius. 

• 20 min. Projecte de treball interdisciplinar sobre mobilitat 
sostenible (Marta Simon, institut Leonardo da Vinci).

• 20 min. Unitat Didàctica sobre Agricultura (Mariona Espinet, UAB i 
Montserrat Bachs, institut Joaquima Pla i Farreras).

• 20 min. Com organitzar l’hort a secundària i activitats entre 
etapes (Anna Maria Castellví, institut Angeleta Ferrer).

• 30 min. Descans.
Taller (90 min.): Taller sobre conservació i banc de llavors (Anna Valderrama, 
Mariona Espinet i German Llerena). 
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TALLERS DEL CURS

Taller mirada crítica al canvi climàtic: 

Es tracta d’una activitat participativa que es realitza a secundària. L’alumnat 
s’enfronta a dos discursos diferents sobre el mateix tema: el Canvi Climàtic i 
prova de descobrir què hi ha darrera dels dos i de debatre per posicionar-se.  

Taller sobre llavors i planter: 

Quines llavors escollim?
- els 4 tipus de llavors
Com acollim les llavors al nostre hort?
- explicació de contes de llavors
- establiment d’un compromís amb les llavors
Com són les llavors?
- observació amb lupa
- classificació
Com fem germinar les llavors?
- com fer el planter
- mengem germinats

Taller sobre la terra de l’hort: 

Diversitat de sòls.
Compostatge.
Sistemes de reg.
Preparem un test per plantar.

Taller sobre treballar a l’hort escolar ecològic:

L’hort a les diferents estacions.
Plagues i remeis.
Associacions de plantes.

Taller sobre conservació i banc de llavors: 

Tècniques de conservació.
La informació de la llavor: 
- fitxes (llenguatge científic)
- història de les llavors
- la interacció de l’alumnat amb les llavors


