
Proposta per a escriure un llibre sobre la nostra experiència educativa 
entorn els horts escolars i l’educació per la sostenibilitat

23 de Març del 2011

Objectiu general

L'objectiu de la publicació és explicar i reflexionar sobre la nostra experiència com a Grup de 
Treball d’Educació per la Sostenibilitat de Sant Cugat i el projecte de Xarxa d'Horts Escolars, per 
tal de poder-la difondre i compartir amb un públic més ampli. El treball que fem al voltant dels horts 
escolars l’hem volgut anomenar “Agroecologia Escolar”.  

Una proposta d’estructura per capítols

Capítol 1:
“El per què de tot plegat”: L’educació per la sostenibilitat a través de l’agroecologia escolar
Es vol començar amb una introducció sobre què entenem per Agroecologia Escolar i com es 
relaciona amb l'educació per la Sostenibilitat.

Capítol 2: 
“Fem lloc a l’hort”: La transformació dels espais a l’escola 
L'evolució dels espais físics com a aprenentatge de l'escola. Explicar experiències d'escoles en la 
construcció de l'hort. Com neix, com es decideix, que representa l'entrada de l'hort a l'escola, com 
evoluciona, diversitat de dissenys, etc. Com construir un espai educatiu amb els principis de 
l'agroecologia. També es poden explicar altres horts del municipi que s'utilitzen amb fins educatius: 
Turó de Can Mates, Can Montmany, Centre Cívic de Mirasol, etc.

Capítol 3:
“Els ritmes de l’hort”: Quan el temps es converteix en un problema educatiu
Els horaris i organització propis de l'escola queden alterats per la introducció de temps dedicat a 
l'hort, es poden explicar diferents models que s'han dut a terme. A més, els temps/ritmes de l'hort 
són diferents als temps escolars, el temps natural suposa un repte a l'escola.

Capítol 4:
“A l’hort hi cap molta gent”: L’establiment de vincles amb la comunitat educativa 
Els vincles que es creen a partir de l'hort amplien l’entorn social dels nens i nenes amb actors de 
la comunitat. Alguns exemples de vincles creats a partir dels Horts Escolars són:

• Alumnes de diferents edats: activitats intergeneracionals.
• Actors incorporats: educadors/es agroambientals.
• Altres actors de la comunitat: moments de la llavor: pagesia i les seves històries, Avis_/es, 

Botiguers/es, Famílies, Investigadors/es, Plans d’ocupació.

Capítol 5:
“Fent currículum a l’hort”: Desenvolupar els aprenentatges a partir de l’hort.
Com integrem l'aprenentatge del currículum a l'hort? L'hort com a espai on potenciar el currículum 
competencial i la Interdisciplinarietat. Aportar exemples d'experiències educatives a partir de 
competències concretes i exemples d'activitats interdisciplinars a l'hort.

Capítol 6:
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“Treballar junts a l’hort”: Potenciant noves maneres d’organitzar-nos a l’escola.
Com a Escola: comissions de delegats, de mestres, comitès ambientals, etc.
Grup de Treball d’Educació per la Sostenibilitat de Sant Cugat del Vallès format per mestres, 
professors/es, i educadors/es ambientals interessats en desenvolupar l’educació per la 
sostenibilitat.

Experiències educatives per etapes que es poden incorporar al llibre

En cadascun d'aquests capítols la proposta és introduir experiències que s'han fet en els diferents 
centres educatius i que hi hagi una reflexió pedagògica de cadascuna d'elles. En cada capítol es 
posaran aquelles experiències que il·lustrin millor les idees que s'hi exposen. La idea no és fer 
apartats per nivells però si que surtin totes les etapes. 
Aquestes són algunes de les experiències que coneixem i que ens ha semblat interessants 
explicar, podeu proposar-ne altres que hagueu fet!

ESCOLES BRESSOL

Patis diversos
Festes Populars
Apadrinament de llavors

EDUCACIÓ INFANTIL

Art (Joan Maragall)
Tallers cuina germinats (Ciutat d'Alba)
Treball de preguntes (Ciutat d'Alba)
Disseny de l'hort Mandala (Olivera)
Activitats PDE: Mercat, Pi d'en Xandri (varies escoles)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Disseny de l'hort i assemblees d'hort (Gerbert d'Orlhac)
Comissió d'Ecologia (la Floresta)
Art a l'hort (Collserola)
Apadrinament i seguiment de llavors (varies escoles)
Visita a les Refardes (Turó de Can Mates)
Activitats PDE: Iogurt, Fem pa, Anem a collir olives. (varies escoles)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

“Memòria de Sant Cugat. Passat, present i futur de la nostra agricultura”  (Pla Farreres)
Formació sobre compostatge a primària (Pla Farreres)
Visita a primària per Sant Medir, per explicar la llegenda local i la tècnica per guardar llavors. 
(Anegeleta Ferrer)
Disseny de l'hort medicinal (UEC Arnau Cadell)
Comissió de Sostenibilitat (Arnau Cadell)
Activitat  PDE: Sobirania Alimentària vs Canvi Climàtic (Leonardo da Vinci)
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