
Assistents: disculpeu, per raons tècniques no disposem de la llista

Ordre del dia: 

1. Projectes d’Agenda 21 Escolar.
2. Valoració del curs i propostes pel proper.
3. Plans d’ocupació. 
4. Proper dia (primer del curs 2010-2011).

1. Projectes d’Agenda 21 Escolar.

Mariona Espinet i Germán Llerena: els projectes escolars han seguit 
un itinerari, si recordem:

Funció Actor Data Document

1. Presentació dels 
projectes escolars

Escoles Estiu-octubre 2009 Projecte Escolar, es 
va presentar al 
Registre de 
l’Ajuntament

2. Reunió Comissió de 
seguiment

Octubre 2009 Acta de la trobada

3. Recepció i 
aprovació dels 
projectes

Grup de treball 
“Educació per la 
sostenibilitat al 
Llarg de la Vida”

Octubre i novembre 
2009

Actes de les 
trobades

4. Pagament Ajuntament Aprox: 20 de 
desembre 2010

Procediment intern

5. Fer les despeses Escoles Desembre 2009-
juny 2010

Relació de factures 
i fotocòpies 

6. 10 reunions de 
treball

Grup de treball Curs 2009-2010, 
una vegada al mes

Actes

7. II Jornada 
d’Educació per la 
Sostenibilitat

Escoles, oberta a 
tothom

10 de març 2010 Pòster 

8. Memòria del 
projecte

Escoles De juny a desembre 
2010

Model de memòria, 
s’entra al Registre 
de l’Ajuntament

ACTA de la desena i darrera reunió del 
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Del curs 2009-2010 al casal Torreblanca 
Sant Cugat del Vallès, 30 de juny de 2010



9. Reunió de 
seguiment

Comissió de 
seguiment

Octubre 2010 Informe que es 
presentarà al grup 
de treball

Per tant la burocràcia ha estat: projecte, informe de la primera part de 
l’ajut i ara queda la memòria final.

Per ara, podem dir que, tot i que ha costat en alguns moments, ens 
n’hem sortit prou bé: la burocràcia ha funcionat! És lo mínim exigible 
per la normativa i ja sabem que tres escoles ja han ingressat el segon 
termini de l’ajut. Per tant ha estat acceptat. Esperem que sigui així per 
tots els centres.

Ara queda pensar en la Memòria final, que es divideix en dos 
documents:

• Memòria econòmica
• Memòria reflexiva

La memòria reflexiva la podríem presentar al setembre, perquè la 
Comissió de Seguiment (un/a representant de cada etapa) pugui 
treballar-ho i fer propostes de retorn al grup a l’octubre. Això serviria 
de cara als nous projectes, sempre provar de millorar (és un intent de 
co-avaluació), tot i que com hem dit altres vegades no es tracta de 
posar nota ni de valorar la feina dels altres, sinó de millorar i fer-los més 
col·lectius, trobar les oportunitats d’enllaçar-nos més.

La memòria econòmica és necessari presentar-la abans de presentar el 
proper projecte bianual. Val la pena fer l’esforç d’avançar-nos al màxim. 
Com que passen moltes coses, i tot s’endarrereix, sempre tindrem el 
perill de que es tanqui algun pressupost i ens quedem sense els diners. 
Per tant, si al gener poguéssim presentar els nous projectes, millor.

Ens marquem els terminis:
• Al setembre, retornem el qüestionari següent (veure a sota) que 

serà la memòria reflexiva (i que podrà millorar potser amb alguna 
aportació de la Comissió de Seguiment).

• Abans del 31 de desembre, presentem la memòria econòmica 
(veure després).

És millor, si és possible, presentar-ho per registre tot junt al final 
(encara que abans s’hagi presentat el qüestionari i tot). 

 



Qüestionari per la MEMÒRIA REFLEXIVA (adjunt a l’acta):
1. Col·lectius que s’impliquen (professorat, alumnat, famílies, altres…)
2. Tema del projecte (biodiversitat, residus, energia...)
3. Objectius (promouen canvis en les persones, en el context, 
curriculars...)
4. Activitats (són variades, són puntuals, duren tot el curs...)
5. Currículum (hi ha relació amb les programacions d’aula, el projecte 
educatiu…)
6. Vinculació amb la comunitat i l’entorn, (xarxa, altres programes 
municipals…)
7. Organització (formes d’organitzar-se, comissions que es creen)
8. Què modificaries del projecte? 

MEMÒRIA ECONÒMICA:
La memòria econòmica tindrà el mateix format que l’informe de la 
primera part de l’ajut. És important que les factures siguin legals. 

Com que es tracta d’un projecte bianual, la memòria final haurà de 
recollir els dos anys d’ajuts: la que ja heu presentat (corresponent a 
l’any 2009, els primers 2.200 que heu ingressat al desembre 2009) i la 
del proper ajut (que 3 escoles ja heu ingressat i que properament 
hauríeu de rebre la resta, corresponent al 2010). 

Any 2009
Activitat Concepte Empresa/

botiga/entitat
Import 

1
2
3
...
Total 2.200 €

Any 2010
Activitat Concepte Empresa/

botiga/entitat
Import 

1
2
3
...
Total 2.200 €

Els documents estan tots adjunts a l’acta.

Comentaris sobre el qüestionari de la memòria reflexiva:



Mariona: amb el qüestionari voldríem tractar tot el que es fa, no només 
els diners. Voldríem considerar lo important dels projectes.

Bibiana Fontanet: nosaltres, aquest any, no tindrem educadora 
ambiental. Hem hagut de refer el projecte i se n’encarregarà un grup de 
mestres. 

Anna Valderrama: això és comú a totes les escoles.

Bibiana: el punt 8 podria servir per veure cap a on anem. 

Isabel Gómez: a partir de setembre serà quan ho podrem fer.

Germán del Río: és senzill de fer, no té problema.

2. Valoració del curs i propostes pel proper.

Mariona: Us passem un qüestionari ara per valorar el curs, la feina del 
grup. Es tracta de fer-lo primer individualment i després el comentem 
en grup:

1. Quins aspectes del treball realitzat aquest curs valoro més positivament?
2. Quins aspectes del treball d’aquest curs considero que s’han de millorar?
3. Quines propostes concretes faig al grup per funcionar i treballar el curs vinent?
4. Quines d’aquestes propostes m’agraden més per a orientar un treball conjunt de tot 

el grup? 
- Creació  de  material  didàctic  per 

l’hort
- Millorar la gestió de l’hort
- Aprofundir el projecte de llavors
- Debat intergeneracional

- Menjador escolar sostenible
- Deixalles
- Parc d’Energies Renovables
- Art a l’hort

- Altres: ............................................................
Quin projecte d’hort sostenible penso fer el curs vinent a la meva classe o escola?

Comentaris del grup:

Anna Valderrama: m’ha semblat molt interessant les trobades a les 
diferents escoles. Hem de seguir així. És quan coneixes quins projectes 
fan.

Imma Ballester: És molt important. Això ha provocat que els nostres 
companys/es del centre s’interessessin en la feina i en el projecte. 



Carme Grabulós: Estic d’acord, i a més ha donat idees pel propi 
centre.

Pilar Knörr: Estic d’acord.

Anna Valde: fins ara no havíem fet massa intercanvi.

Mariona: no cansa, oi?

AnnaV: no, i ho pots explicar als alumnes (“avui han vingut...”).

Anna Castellví: que la gent expliqui la seva experiència també ha estat 
molt positiu (la part de formació).

PilarK: les presentacions.

Carme Delgado: Jo valoro molt positivament l’intercanvi entre primària 
i secundària.

AnnaC: ara ho haurem de millorar, sempre tindré un grup disponible i 
preparat, al llarg de l’any.

CarmeD: és la línia que hem de potenciar, i les coses que fem en comú, 
com... Sant Galderic?

Isabel: sí, els projectes comuns, com les llavors.

AnnaC: cal fer una roda de visites.

Bibi: no tothom pot fer el mateix a l’hora. L’organització és tan 
complicada que és millor fer coses en petites dosis. 

AnnaC: o podríem fer paradetes dels horts al carrer Russinyol...

[Es discuteix sobre el tema perquè el muntatge és un gran cacau! No 
podem anar-hi tots/es junts a fer una cosa perquè som massa gent, 
només que hi anés un grup de cada centre...].

Per millorar:

Bibi: hem encetat i deixat pendents bastantes coses: pòsters, llavors...

GermánR: el tema llavors no ens ha quedat bé. No s’estan espigant 
encara.



Isabel: nosaltres n’hem recollit, però són pitjors que les que ens van 
donar! A mi m’agradaria aprofundir-ho més i arribar a fer intercanvi. No 
canviem encara, és millor consolidar.

Marta de Buen: Al Collserola no hem fet tot el procés, ara seguiríem el 
curs que ve. Però ens trobem que es trenca la continuïtat del grup que 
ha treballat, queda pendent de fer. A l’abril varem fer una segona 
sembra a l’hort. Va passar que sí es va fer bé! Hem treballat amb les 
fitxes, i hem fet un dossier. Ens falta ell banc de llavors. 

Kevin: i menjar les plantes? Ho feu?

Isabel: treballar tota la cadena és molt positiu, però hem de buscar 
coses que tinguin èxit en el curs escolar. Les faves eren bones, però ens 
ha costat una mica. Això és el que interessa amb els nens: el dia a dia, 
el seguiment és lo important. En un proper any, seguiríem amb un p5.

Germán Llerena: i l’arribada de la llavor a l’hort?

Marta: ... amb dificultats per transmetre el valor de la biodiversitat. És 
un concepte molt abstracte. Sí que hem treballat amb l’Eric i altres 
(Refardes), però queda lluny.

Mariona: la Isabel el que demana és la seqüenciació de l’activitat. 
Potser podem trobar maneres de treballar el cicle de vida a parvulari, la 
varietat a primària. 

Marta: el llegat de generació en generació és complicat: el “perill 
d’extinció” és l’únic concepte que més o menys va funcionar.

Carme: és important poder anar debatent les propostes. Ens cal més 
temps pel debat. En general, eh? no només per les llavors. Ens cal 
poder arribar a més conclusions.

AnnaC: em falta que a l’hort les plantes estiguin ben maques. Ells 
esperen coses grans, potser necessitaria una xerrada d’algú, de com 
aconseguir bons resultats (en hort ecològic), potser una visió més 
tècnica. Maduixeres? Què funciona? Arbres?

Marta: hi ha limitants molt importants: el sòl és bàsic perquè hi hagi 
bona producció i no tenim sòls bons, no ens els podem inventar. Cal 
tenir en compte que són horts educatius, no productius. I el temps és 
també important, tenim problemes amb el calendari escolar-hort. Seria 



maco que fossin exuberants, però per això potser caldria algú de 
manteniment continuat, una persona posada a fins, i no és el cas, són 
horts educatius... 
Per una altra banda, cal tenir en compte que els estàndards que trobem 
habitualment al supermercat de producte no són reals, estem 
acostumades a uns enciams massa grans.

Bibi: també se li pot tirar gallinassa. 

Carme: els propis nanos ho poden veure i anar a buscar solucions. Hi 
ha hagut canvis d’un any a l’altre. Sí es pot millorar, però cal temps.

AnnaC: un dels objectius meus és com tenir mà d’obra, perquè no 
tindré alumnes.

Kevin: formació tècnica sí, però és un hort escolar. El Germán del Río 
podria ajudar-nos en això. 

GermánR: cal uns coneixements, una terra, un aigua... i és cert que els 
nanos sovint es deceben.

Anna Gomar: els coneixements, però, ja estan dins del grup.

AnnaC: podríem fer un assessorament, abans de setembre!

Bibi: el llibre del Mariano bueno és bo.

Isabel:  els terres dels centres són dolents.

GermánLl: l’Anna Valderrama deia que caldria treballar la terra dos 
anys per tenir una bona base. Es podria cultivar una part de l’hort i 
l’altra preparar el sòl, i després canviar.

Kevin: i fer un dissabte?

AnnaC: serà molt complicat.

Kevin: el tema de les parades en crestall ha fet molt mal. El mètode del 
Gaspar Caballeros no ha acabat de funcionar, i molts el segueixen. A 
Abrera ho hem fet (un assessorament a unes escoles), i ha funcionat 
prou bé.

Mariona: si seguim amb el tema, cal donar possibilitats. Els cursos de 
Mariano Bueno, a la tarda els dimecres no es pot fer. Quan fer-ho? Es 



podria fer més intensiu.

GermánR i Lluïsa: potser podríem afegir per l’any que ve altres temes 
de sostenibilitat. Aquest any hem introduït una peça de fruita cada dia, 
és un programa en el que participem, a condició de que ho treballem 
amb els nanos.

AnnaG: no és ecològica, oi?

AnnaN: no, sobretot és el recurs pedagògic que es pot treure, per 
exemple treballem les matemàtiques. 

GermánR: a l’escola treballem la recollida, la biblioteca, la caseta 
d’energia.... la meva idea és obrir més idees per treballar més coses.

 
3. Plans d’ocupació. 

Aquest any hem pogut demanar la contractació d’uns/es treballadors/es 
al Servei d’Ocupació de Catalunya, per un programa de Pla d’Ocupació. 

Són educadors/es ambientals i venen per donar suport als projectes 
escolars, però les condicions no són gens bones: 

• treballaran des del 15 de juliol al 14 de gener (per tant dels 6 
mesos només passaran 3 a les escoles),

• el SOC ha enviat molta gent que no és educadora ambiental i de 
les 21 places que oferíem, només n’hem pogut agafat 5 persones.

A part d’això, cal tenir en compte no fer malbé cap lloc de treball 
d’educadores ambientals d’hort existents.

Les persones que han entrat són:
• Lívia, una educadora ambiental
• Queralt, geòloga
• Agustina, professora de secundària amb coneixements d’hort
• May, fitoterapeuta
• Maria Rosa, especialista en escoles bressol.
• I finalment la Gina, que farà feina des de l’ajuntament.

Més o menys, totes tenen algun coneixement d’hort.

Però són molt poca gent. Si les escoles esteu molt animades a acollir bé 
a gent que no té molta experiència, podríem ampliar aquest número 



amb les persones següents:
• Anna: filosofia, molt jove, s’adaptarà bé,
• Toni: educador social, ha treballat en CRAES (alumnat complicat 

de secundària) i es dedica a la recerca social,
• Àlex: psicòleg, experiència en parvulari, 
• Mar: educació en el lleure, coneixements d’hort i teatre/gestió de 

conflictes.

La qüestió és que si us animeu, fem entrar aquestes altres quatre 
persones. 

[La resposta és clara: “sí, que entrin”].

7. BONES VACANCES! I Proper dia

Quedem que, un cop desconnectats, reconnectats i introduïts/des al 
curs, ens veiem el dia 29 de setembre! 

Quedem el 29 de setembre
a les 17:30h

al Casal Jove Torreblanca.

Sant Cugat del Vallès, 12 de juliol de 2010


