
Assistents: Carme Delgado (Turó can Mates), Ferran Durà (Pi d’en Xandri, educador), 
Marta de Buen (Collserola, educadora), Marta Cabré (Pins del Vallès, educadora), 
Alexandra Morte (El Niu), Eduard Garcia (Arnau Cadell), Anna Castellví (Angeleta Ferrer), 
Sandra López (Tricicle), Sara Vàzquez (Montserrat), Irene Cernuda (Montserrat), Roser 
Samsó (Gargot), Josep Maria Casado (Pla Farreras), Mercè Brió (Mimosa), Mercè Díez 
(Cavall Fort), Rosa Abella (Cavall Fort), Àlex Yeste (suport a parvulari), Jordi Canes –Toti- 
(Avenç), Mª Immaculada Ballester (Collserola), Estela Martín, Francesc Carbó (Ferra 
Clua), Isabel Alves (can Coll, educadora), Isabel Gómez (Joan Maragall), Lluïsa Mora (La 
Floresta), Elisenda Durall (Pins del Vallès), Núria Farré (Pins del Vallès), Bibi Fontanet 
(l’Olivera), Carme Grabulós, Kevin Fisher (educador), Roser Garcia (Montserrat), Mar 
Jauset (Ciutat d’Alba), Mercè Aguas (Ciutat d’Alba), Mercè Pons (Pi d’en Xandri), Àngels 
Tomàs (Catalunya), Lorena Cascalló, Mariona Espinet (UAB) i Germán Llerena (Medi 
Ambient).

Ordre del dia:

0- Presentació de les activitats del Pins del Vallès amb l'hort.
1- Presentacions sobre l'arribada de les llavors a les escoles.
2- Presentació de noves incorporacions al grup.  
3- Propostes al grup sobre el treball sociocultural al voltant de l'arribada de 
les llavors a les escoles. 
4- Discussió sobre les Memòries Reflexives: Bibiana Fontanet de l'Olivera 
presenta la seva.
5- Propera sessió

Resum de la reunió:

El Pins presenta el seu treball al voltant de l'hort. Hi ha noves incorporacions 
al grup. La Mercè i la Rosa de l'EB Cavall Fort i el Josep Maria Casado de l'IES 
Joaquima Pla i Farreras presenten la seva arribada de llavors a l'hort. Es 
presenta una proposta per treballar els aspectes més socials del projecte 
llavors. Moltes Memòries Reflexives ja estan fetes: es presenta la de l'Olivera 
(Bibi) com exemple. El proper 15 de desembre, al Jaume Ferran i Clua, 
treballarem el pas següent: els germinats. 
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ACTA de la tercera reunió de la quarta era del
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

 Pins del Vallès
Sant Cugat del Vallès, 24 de novembre de 2010



0- Presentació de les activitats del Pins del Vallès amb l'hort.

La Marta Cabré, educadora de l'hort del Pins del Vallès, ens ha preparat una visita a una 
exposició sobre el que es fa a l'escola amb els horts, ja que no hi ha llum per sortir a 
veure l'hort. 

Marta Cabré: Us exposo la feina que realitzem a l'escola. Provem de treballar amb el 
calendari de les llunes, per provar de conèixer les relacions amb el que es planta i 
recull. També tenim el calendari de les fruites de temporada de diversos mesos. 

Veieu també diversos llibres i contes, com el de les tres bessones, que té molt èxit, o 
sobre la matèria orgànica el Cuc Baduc. Aquestes titelles les fem servir per proposar 
activitats als grups, com ara la bruixa marduix, i els “carnets de bruixes i bruixots” amb 
els que fem pocions (com un repel·lent de mosquits). O el senyor Esparreguera. 

A l'escola tenim una olivera, i vet aquí un pot 
d'olives del cole, amb herbes aromàtiques, tot 
collites escolars, com també els cereals recollits, 
amb els que hem pogut desgranar i fer farina, o el 
blat de moro (amb varietats interessants però que 
no podem plantar). 

També tenim recursos “de dies de pluja”, com el 
memori de l'hort. 

Moltes d'aquestes activitats les fem amb p3, però 
sisè fa el compostatge, va a la cuina i demana la 
separació, ho porten al compostatge. Tenim 
llavors el calendari del temps meteorològic, un 
arbre en el que cada fulla és un dia, i van pintant 
els dies amb colors corresponents al temps que 
ha fet. També tenim l'arbre dels compromisos del 
horts. A cada fulla escriuen els compromisos que 
tenen amb l'hort. Serveix com a normes 
compartides. I finalment, la revista de l'escola té diversos articles de l'hort.

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat, quarta era
Document 3XX: acta de la tercera reunió de la quarta era

Pàgina: 2



Al web podem veure fotos de l'hort en el plànol de l'escola: http://www.xtec.es/ceip-
pins/entorno.html 

Anna Castellví: l'hivernacle funciona tot l'any? 

1- Presentacions sobre l'arribada de les llavors a les escoles.

Escola Bressol Municipal Cavall Fort.

Mercè Díez: 

L'any passat varem fer feina, tot i que varem 
recollir poques llavors. Hem anat documentant el 
que fem, perquè com que els nanos estan a l'hort 
un any només (2-3 anys), que el que vingui darrere 
sàpiga que s'ha fet. 

Hem passat de la taula al terra, a un parterre (la 
taula continua, però). La Rosa la pagesa 
(personatge d'aquest any) arriba amb un barret, 
un mono, camisa a quadres i un conte (els cargols 
i enciams) per introduir el que es farà. Quan 
gaudeixen realment és remenant i regant. 

GRANS 1 GRANS 2, Curs 2010-2011: Un any més 
continuem amb el projecte de l’hort a la nostra 
escola. Per logística el manteniment durant l’estiu no ha estat possible.

Aquest curs gaudim de l’assessorament de la Rosa Escudero.

Ella ens ha presentat diferents 
propostes per tal de tenir cura de 
l’hort amb els infants. Rosa, “la 
pagesa”  que és com li diem amb 
els infants, ha començat per picar 
la terra i treure les altres herbes. 

A l’escola hi ha dos grups de grans 
de 17 nens i nenes. Hem acordat en 
funció del que volem proposar, fer 
grups petits i alternant els dos 
grups de grans. Les estones que 
sortim al jardí, on també hi ha 
l’hort, en tenim molta cura.

La primera sessió amb la Rosa la pagesa ens ha explicat el conte “El pagès i els 
cargols”. Després hem plantat enciams, bledes i cols.
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Un altre matí hem arrencat les 
pastanagues que havien quedat plantades el curs passat. Eren ben petites però els 
infants han gaudit rascant la terra i traient-les. 
A més dels enciams, les bledes i les cols, també hem plantat planter de pèsols, api, 
bledes i un munt de flors de colors i aromàtiques.

La segona sessió la Rosa ens ha explicat el conte “Segur que 
creixerà?” 

Després els infants han manipulat la terra i han omplert gots de 
iogurt, i a continuació hi han plantat llavors d’espinacs.

Tots els pots els 
hem deixat en 
unes caixes que 
traurem al sol a 
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estones i anirem regant.

Tot i així, els espinacs s’han espigat!

Rosa Abella: en un altre moment varem plantar pastanagues, però a 
l'estiu no es van poder regar i van quedar petites. Varem plantar moltes 
flors. La Rosa ens explicar el conte “segur que creixerà?”  (és un conte 
comercial, nosaltres li hem aconseguit a la biblioteca). La taula de l'hort 
és ara la taula de manipulació. Dels pots de iogurt passem a plantar. 
s'han espigat els pots. Com que no varem tenir èxit varem seguir pels 
pèsols. La Rosa va tornar a repetir el conte i hem plantat a unes xarxes 
verdes, i ara ja creixen. Els pèsols s'enfilen per les xarxes. 

La Rosa ens va tornar ha explicar el conte: “Segur que creixerà? Aquesta 
vegada a l’estança i vam mirar i manipular les llavors.

Vam sortir al jardí i en grupets de pocs infants, mentre els altres 
observaven, vam plantar les llavors.

PLANTEM PÈSOLS NEGRES!

Pèsols negres!! 
estan creixent...

Després vam omplir les regadores i a regar!!
Hem plantat bulbs 
que encara no han 

sortit en caixes i hem 
continuat cuidant el 

jardí. 

Manipulem la terra, 
en posem en testos, 

posem el bulb i 
l’acabem d’omplir 

amb més terra.
Reguem i cuidem el nostre jardí!
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Mercè: Amb les plantes aromàtiques treballem els sentits. I aquí estem.

Escola Bressol Montserrat

L'escola Bressol Montserrat s'ha passat a les noves 
tecnologies i ha fet un vídeo preciós que no podem 
reproduir aquí però que mostra la feina feta. Es pot veure el 
treball amb els sentits que realitzen i com els infants ja 
agafen amb cura les plantes. El jardí ens està quedant molt 
bonic. 

Isabel Alves: la pel·lícula aquesta tan maca, la podríem tenir?

Mariona Espinet: Aprofito aquesta pregunta per plantejar el tema dels materials que 
compartirem. La Miren Rekondo és una estudiant de la UAB que ens ajudarà a fer la 
recollida de material. És importat que pensem què compartirem. Ho hem de pensar com 
a grup. Quins materials volem compartir?

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat, quarta era
Document 3XX: acta de la tercera reunió de la quarta era

Pàgina: 6



Bressolera: Nosaltres preguntarem a l'escola a veure quin ús en podem fer. 

IES Joaquima Pla i Farreras

Josep Maria Casado (Txema): 

Us porto 4 fotos de l'arribada de la llavor a l'hort. Treballem la 
sostenibilitat a través de l'hort. Son 36 alumnes, només un 
trimestre però, desprès canvien els alumnes, així és difícil la 
continuïtat.

Ja teníem dissenyat l'hort. Van arribar les llavors “aigua-
dolça” (faves). Les hem dedicat al “projecte llavors”. Ja 
teníem algunes faves que en 20 dies ja estaven crescudes. 
Aquestes, unes 10 han començat a germinar ara, han trigat 
més. Els nanos de l'optativa ho treballen. El sòl que tenim és 
molt dolent.

Mariona: es poden fer fotos als nanos, fent coses (ells 
mateixos)? 

Txema: Sí, es pot fer. No és fàcil. El 
compostador ens va costar molt, però després 
ens va funcionar. El problema és que el menjar 
de l'institut és preparat, i quan als alumnes no 
els agradava un plat, ho llençaven tot allà 
(pollastre, per exemple). Hi va haver molts 
problemes. Ara, la May s'ha encarregat de 
buidar-lo. Hem començat de nou, només amb 
matèria fresca (no cuinada, ni carn). Estem un 
profe amb 18 alumnes. 

Carme Grabulós: no teniu problemes per organitzar-ho? Amb una optativa és molt 
complicat.
 
Txema: Sí, hem organitzat el grup en parts. Tres parts és molt difícil: els tres grupets no 
segueixen el mateix ritme, algun queda fluix. 

L'any passat vam fer el disseny d'un jardí aromàtic. Sortir per exemple és molt difícil. 
Quan vingueu al Pla Farreras, us passaré un vídeo fet pels alumnes.

Carme: quantes hores treballeu, per setmana?

Txema: 33, però són menys en realitat. No totes les hores sortim a l'hort. Sempre hi ha 
coses a fer, però a l'hivern menys. Al setembre ens el troben sec, perquè per problemes 
d'alarma no podem entrar a l'agost a regar. Els nanos planifiquen l'hort, però no el 
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mantenen perquè són optatives trimestrals. El reg automàtic els dissenyaran ells. És 
necessari, per la qüestió de l'alarma.

Presentació del Toti, de l'Avenç

Benvingut el Toti (Jordi Canas), que ve de l'Avenç. S'incorpora al grup.  

Toti: jo aquest any em 
posaré amb l'hort a l'escola. 
L'hort ha anat evolucionant, 
a vegades funcionava bé i 
altres més fluixet. Ara hem 
reprès l'hort, i ens hem 
animat uns quants de 2on, 
3er i 6è. Fa dos anys que 
tenim un avi pagès, és molt 
divertit.

Plantem la mongetera a 3è. 6è planta aglans per anar a la casa de colònies a plantar 
arbres. Els grans ens ajuden a treure males herbes. Em falta saber com treballa 
parvulari i els altres grups, ja ho aniré descobrint.

Comentaris sobre les presentacions.

Francesc Carbó: l'arbre que ens ha ensenyat la Marta Cabré aquell era molt maco; 
hem quedat amb la Marta que ens farà fotocòpies per repartir.

3- Propostes al grup sobre el treball sociocultural al voltant de l'arribada de 
les llavors a les escoles: Treball conjunt: Projecte de recuperació de llavors 
autòctones. 

Mariona: el projecte “recuperació de llavors”  és una part del vostre projecte d'hort. 
Recordem la història grossa de l'hort: el cicle de vida forma part del context de la 
planta. Què podem treballar a partir de l'arribada de la llavor? 

Recordem aquesta mirada múltiple: hi ha coses 
d'ecologia que podem treballar, aspectes 
tecnològics, econòmics i també aspectes 

socioculturals (qui és qui ens la proporciona, 
especialment).

Què treballem a partir 
de l'acció? Idees per 
l'aspecte social i cultural. 
Ara és el moment en el què 

ho podem treballar.
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Tres aspectes: 
1.- Compromís amb les llavors (està lligat amb l'anticipació)
2.- Relació amb el pagès 
3.- La producció d'un llibre amb la història

El primer pas és el contracte, el compromís, ja hem vist com el 
Francesc o la Marta ho treballen al Ferran Clua i al Collserola. Un 
segon pas més elaborat és un Pla de Treball, com una 
anticipació: quina mena d'accions farem. Un tercer pas seria 
comunicar-ho a la comunitat.

En relació amb el pagès/a, poden establir un vincle. Podem 
fer-los venir a l'escola. Podem treballar l'entrevista: 
recordeu que a la unitat didàctica del Pla Farreras trobareu 
el treball de l'entrevista. A més, podem conèixer altres 
pagesos/es. 

Producció d'un llibre de la història de la llavor i agrícola de l’escola.

Hi ha diferents nivells, en el nivell individual es pot fer un quadern de l'alumne. Com 
a classe, podem fer el llibre de la llavor, que podria ser un capítol del següent. Com a 
escola podríem fer la memòria agrícola de l'escola. Al patrimoni genètic es podria 
quedar així a l'escola. I encara hi ha un nivell més, la xarxa ens permet compartir els 
projectes a nivell de grup, de programa Agenda 21 Escolar. 

La recollida a cada nivell pot ser tan creativa com vulgueu i pugueu.

• El quadern de l’alumne
• El llibre de la classe: la 

recuperació de llavors
• La memòria agrícola de 

l’escola
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Comentaris 
sobre la 
proposta

Francesc: 
algunes escoles 
ja fan contacte 
amb pagesos 
però algunes ja 
són productores 
de llavors. Els 
de 5è del Turó 
Can Mates ens 
han passat 
unes llavors i 
han escrit una 
carta als de 3è 
del Ferran Clua. 
El pagès, si, 
però també els 
alumnes són 
portadors de 
llavors Llegeixo 
la carta:

Carme 
Delgado: 
aquest tipus de 
coses són les 
que estem 
encetant.
 
Isabel Gómez: 
varem rebre 
unes fotos de 
l'Anna 
Valderrama. 
Hem d'agrair el que ens van donar (ja us contestarem). 
 
Carme: quan varem plantejar que donaríem unes llavors al Ferran Clua, els nanos van 
preguntar: “ens les pagaran?”  i això ha donat peu a parlar del preu de les coses. 

Mariona: teniu tota la raó, els nanos són pagesos!

Isabel: les nostres llavors les varem passar de p4 a p3 amb tot un ritual.

Mariona: l'intercanvi entre nivells i grups comença: ja hi ha diverses experiències. Ara 
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cal pensar pedagògicament com fer-lo.

4- Discussió sobre les Memòries Reflexives: 

Mariona: Per a nosaltres és molt important aquesta memòria. La comissió que varem 
formar (amb un representant de cada etapa) se les mirarà. A nosaltres ens informa 
bastant dels vostres projectes. Hi ha dificultats? És útil? En què ens ha ajudat?

Isabel: Jo la pregunta 8 no tenia clar si es referia al projecte escolar o al col·lectiu.

Mariona: Els dos, és un espai obert. A la Bibiana li havíem demanat que ens presentés 
la seva com a exemple, per poder-la discutir.
 
Bibiana: No porto fotos [culpa del Germán, però les afegim posteriorment a aquesta acta], però us 
explicaré la meva memòria reflexiva. A l'Olivera hem tingut canvis importants. 

Els nens i nenes s’organitzen per a regar 
l’hort.    

La Carol aconsella com remenar el 
compostatge

Els nens i nenes encarregats remenen el 
compostatge.                                               

Els nens i nenes experimenten amb les olors de 
les plantes aromàtiques
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Fem el tastet dels tomàquets de l’hort.        Observem amb molta atenció els tresors que 
trobem en el racó d’observació.

1. Curs 2008-2009: comencem amb educadora i una collita. S'estableix la comissió 
de sostenibilitat, coordinadora del projecte escolar.

2. Aspectes climatològics: afegim l'estació meteorològica per preguntar-nos: “el 
nostre entorn ens permet les collites? Quina mena de reg necessitem?”

3. Objectius: 
• Programació vertical: ens trobem amb pors, falta de temps... 
• Que les vivències del nanos provoquin canvis.
• Que la il·lusió dels nanos arribi a les famílies, que aporten coses a l'hort. 

Que puguin participar. Alguns avis també, pot ser, però el tipus de treball 
que han fet al camp (molt productivista) fa que sigui difícil el diàleg a 
l'escola.

4. Activitats: tot el curs depèn del calendari agrícola; el reg per goteig ens permetrà 
posar en marxa les tomaqueres d'estiu, i a la tornada podrem continuar.

5. Currículum: en el PEC hi consta. Ara cal incloure-ho a diverses matèries.
6. Vinculació amb l'entorn: són horts en xarxa; anem aportant coses a l'escola del 

grup de treball ESLV. També participem en el PDE (horts, pi d'en Xandri...). 
7. Organització: a la comissió de sostenibilitat hi ha representats tot els cicles. El 

traspàs d'informació és difícil, el professorat no tenim temps de trobar-nos i 
d'intercanviar. Hi ha molts altres temes i no tenim possibilitat de transmetre-ho 
tot. 

8. Què modificaries? Veient les dificultats d'aquest any per la comunicació entre 
docents, he demanat un representat de cada cicle al juliol per replantejar el 
programa. Hem fet un pla de treball diferent: 

• no tindrem educadora ambiental
• diversificarem el treball per cicles, no per nivell (així, cada cicle ha 

d'elaborar la seva pròpia programació i s'implica més)
• llavors plantejo la necessitat d'una segona persona. L'Àlex i la Queralt han 

fet aquesta feina. Ara els hem plantejat la continuïtat fins a final de curs. 
Amb l'Àlex hem pactat una continuació per les tardes. Així desdoblarem la 
programació. Mig grup farà una part pràctica i mig grup una part gràfica de 
recull de la feina, amb dibuixos (així, ara, “salvados por la campana”). 

• Incloem la festa de Sant Ponç: aquesta festa es proposarà incloure-la a la 
Festa de la Primavera que organitza l'AMPA,per a que sigui oberta a tots/es. 

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat, quarta era
Document 3XX: acta de la tercera reunió de la quarta era

Pàgina: 12



• Cicle superior treballa l'estació meteorològica, volem crear una comissió de 
nens/es que pugui treballar conjuntament amb la comissió de sostenibilitat 
i que pugui informar a la resta d'alumnes.

Comentaris

Isabel: a l'Àlex com el pagueu?

Bibi: a partir de l'ajut dels 2.200€.
 
Francesc: Cal parlar d'un tema de responsabilitats. Els nanos van sols amb els 
educadors a l'hort. A les escoles cada vegada tenim més gent que per normativa no 
podria ser-hi. 

Anna Castellví: Hem de ser valents. Sinó, no faríem res.
 
Francesc: Sí, però ens trobem mestres que ens podem portar problemes.

Isabel: Si el tutor hi és o no, amb el grup, és important.

Anna: Si hem de pensar en els riscos... jo prefereixo no fer-ho.

Àngels Tomàs: és un tema que cal posar sobre la taula.
Francesc: Un dia ho hem de parlar en aquest grup.

5- Propera sessió

Recordeu que la propera trobada és 

a l'escola
 Jaume Ferran i Clua 

de Valldoreix 
a les 17:30h 
el dimecres 
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15 de desembre de 2010.
Fins llavors!! o més aviat... fins germinats!!
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