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1.Què pensem sobre com podem 
treballar millor aquest curs? 

•Exposició itinerant de pòsters a les escoles

•Fer un blog per compartir millor la feina

•Més temps per aprofundir el treball per 
nivells en petits grups

•Tenir un producte final visible com a recull 
d’experiències



2. Quins aspectes ens agradaria treballar 
aquest curs?

•El nostre projecte de grup: Projecte de llavors 
autòctones

•Tallers que ens interessen: Plantes aromàtiques, 
tractament de plagues

•Noves propostes educatives: Iniciar el projecte de 
menjadors

•Involucrar noves àrees del curriculum: Treballar l’art 
a l’hort, treballar la llengua, l’anglès i l’hort



3. Us fem una proposta de treball ….
què us sembla?

4 Sessions Generals

4 Sessions per nivells

2 Tallers d’Agroecologia

1 Trobada ApS i 1 Sortida menjadors



3. Us fem una proposta de treball ….
què us sembla?

•Per a l’educació secundària: Introduïm la 
metodologia d’Aprenentatge Servei, recull de 
l’experiència

•Per a l’educació primària: Intercanvi de 
llavors, recull de l’experiència, inici de 
menjadors

•Per a l’educació infantil: Intercanvi de llavors, 
art a l’hort, inici de menjadors, recull de 
l’experiència



4. Un Calendari possible…

Primer 
Trimestre

Setembre
SG Inici de 
curs

Octubre
SG Llengua i 
historia llavors
SE ApS

Novembre
SE 
Intercanvi
ApS

Desembre
SE Intercanvi+ 
història llavors
SE ApS

Segon
Trimestre

Gener
SG 
Organització 
de centre

Febrer
SE
Sortida menjadors

Març
SG
Taller Agroecologia
SE ApS

Tercer
Trimestre

Abril
SE

Maig
Trobada ApS
Intercanvi Escoles 
Agenda21 Escolar BCN

Juny
SG 
Cloenda

Juliol



5. Treballem la metodologia de 
l’Aprenentatge Servei a Secundària

Primera trobada: dia 4 d'octubre o 20 d'octubre.

Segona trobada: 18 d'octubre o 23 de novembre.

Tercera trobada: 23 de novembre o 14 de desembre.
 
Quarta trobada: 14 de desembre o 10 de gener. ESLV sencer.  

Desenvolupament de les actuacions: durant el segon trimestre.

Cinquena trobada: 29 de març. 

Jornada oberta: 23 de maig o 30 de maig.



5. Guia Rodamón

1. Presentació dels segons projectes bianuals d'Agenda 21 Escolar:

2. Cobrament de la primera part de les ajudes:

3. Realització de la primera part dels projectes bianuals:

4. Presentació de la justificació econòmica de la primera part dels 
projectes bianuals:

5. Cobrament de la segona part de les ajudes: 

6. Realització de la segona part dels projectes bianuals:

7. Presentació de la memòria reflexiva dels projectes bianuals:

10. Trobada de la Comissió de Seguiment d'ESLV 

11. Justificació econòmica de la segona part dels projectes bianuals:
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