
AGENDA 21 ESCOLAR de Sant Cugat, Curs 2010-2011

Trobades grup ESLV

Data Lloc Què hem fet?
1 6 oct 2010 Casal 

Torreblanca
Què farem aquest curs? Calendari de llavors, de projectes Agenda 21 Escolar i de sessions. Repartiment de llavors.

2 3 nov 2010 Turó can 
Mates

Publicació sobre el projecte. Presentacions de cada escola: com han arribat les llavors a l’escola? Es presenta una 
estructura per la recollida d’experiències que ens permetria fer el material didàctic sobre el projecte col·lectiu 
llavors. La Isabel Gómez (Joan Maragall), l’Alexandra Morte (el Niu), el Francesc Carbó (Jaume Ferran i Clua) i la 
Marta de Buen (Collserola) presenten les experiències d’arribada de les llavors a les escoles.  

3 24 nov 2010 Pins del Vallès El Pins (la Marta) 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.  

4 15 des 2010 Jaume Ferran 
i Clua

El Ferran Clua (Francesc) presenta els seus horts. Ens visita un expert en germinats, el Santi Vilalta, que ens en fa 
una introducció ecològica, productiva i econòmica.   

5 19 gen 2011 Catalunya L’Àngels, la Lada i la Sílvia ens ensenyen els espais d’hort, “en contínua evolució”. El Josep Arnau, expert en 
alimentació i salut, ens explica els valors nutritius dels germinats i ens aporta informació sobre l’stèvia (Stevia 
rebaudiana Bertoni). És la segona sessió sobre els germinats i la segona xerrada d’un expert en la matèria. 
Finalment, es distribueix un material elaborat durant els darrers mesos per la Taula de Treball per l’Alimentació 
Ecològica a l’Escola, la guia “A taula!”. 

6 16 feb 2011 Joan Maragall La Isabel Gómez ens ensenya l’hort del parvulari, la caseta d’eines i el racó de treball amb elements trobats. 
S’informa de la jornada profes de secundària del 24 de març. El Jesús Chivite, professor a l’Hospitalet, ens explica 
com fa servir l’Aula de Ciències (moticam, sensors i blocs). 

7 23 mar 2011 EB Montserrat Les mestres de l’escola bressol Montserrat ens ensenyen la taula d’hort i testos del pati i tota una ambientalització 
agroecològica dels espais interiors. S’informa de les tres activitats previstes “extraparlamentàries”: jornada de 
secundària, presentació del llibre Art a l’Hort i excursió a Tarragona. Fem grups de treball per pensar com 
intercanviar llavors. La Miren ens explica la proposta d’esquema de llibre per recollir i donar a conèixer la nostra 
experiència amb l’agroecologia. 

8 13 abr 2011 Pla Farreras El Josep Maria Casado ens porta de visita a l’hort (primera visita que fem de primavera aquest curs!) i ens posa un 
vídeo fet pels alumnes. La Ciutat d’Alba i les escoles bressol ens expliquen les seves experiències amb els 
germinats. Treballem en grupets barrejant etapes educatives per imaginar quin intercanvi de llavors farem el curs 
que ve. 

9 18 mai 2011 La Floresta Un grup nodrit de mestres de La Floresta ens porten a veure els seus tres horts i la recent inaugurada Aula de 
Natura al camí del bosc. L’Eduard ens explica com ha anat amb la inauguració del seu hort i també que han 
desenvolupat activitats de relaxació amb els seus alumnes de secundària. El taller de llavors que fem avui “tanca” 
el cicle de vida de les plantes a l’hort, i deixa a punt la feina que hem estat treballant des de fa diversos dies: 
l’intercanvi de llavors. 

10 6 jul 2011 Can Coll Visita al centre EA can Coll, comiat del Germán del Río (gràcies!), avaluació del curs, visita a l’exposició de pòsters 
i idees pel curs que ve. 
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