
Les fotos han estat cedides amablement (o robades a) l’Anna Valderrama

Assistents:
Mireia del Moral (La Floresta), Estela Martín (Serra de l’Obac-Terrassa), Sílvia Àlvarez 
(Catalunya), Pilar Knörr (Pins del Vallès), Anna Sanchez, Francesc Carbó (Jaume Ferran i 
Clua), Marta Cabré (Pins del Vallès), Mercè Aguas (Ciutat d’Alba), Maria Garcia (UAB-
Ajuntament), Miren Rekondo (UAB), Rosa Maria Calderer (Collserola), Anna Valderrama 
(Turó can Mates), Carme Delgado (Turó can Mates), Antònia Lorente (Turó can Mates), 
Núria Puigdomènech (Turó can Mates), Mercè Brió (Montserrat), Montse Blanco (El Niu), 
Lola Garcia (Gargot), Maria Miró (UAB-Ajuntament), Laia Ferré (Tricicle), Bibiana Fontanet 
(l’Olivera), Isabel Gómez (Maragall), Laia Tarrida (Collserola), Maria del Mar López, 
Lorena Cascalló (Benviure-Castellbisbal), Lluïsa Mora (La Floresta), Rosa Abella (Cavall 
Fort), Noelia Rúbio (Cavall Fort), Laura Marsiñach (El Molí de Les Planes), Mariona 
Espinet (UAB) i Germán Llerena (Ajuntament). 

Ordre del dia:
• Visita i explicació de l’hort de l’escola

Primària: explicació a fons del 
projecte d’hort escolar del Turó 
can Mates 

Infantil: presentació de la feina feta 
en anys anteriors per part de la Rosa 
Abella (Cavall Fort)

Diàleg sobre l’intercanvi de llavors

• Berenar
• Propera trobada

1) Visita a l’hort de l’escola Turó can Mates. 
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Resum de la reunió: ens presenten l’hort de l’escola l’Anna Valderrama, la 
Carme Delgado, l’Antònia Lorente i la Núria Puigdomènech i després ens 
separem: la primària es dedica a conèixer a fons el projecte d'hort de l’escola, 
en els seus aspectes curriculars i organitzatius. L’educació infantil (parvulari i 
bressol) recupera la feina feta fins ara en els centres i es planteja quina mena 
d’intercanvi de llavors és possible. Al final, berenem plegats/des: Moltes 
gràcies! Ens trobem de nou el dia 21 de desembre a l’escola Gerbert d’Orlhac, 
tot el grup junts (amb secundària inclosa). Fins llavors!

Acta de la tercera trobada del grup 
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

23 de novembre 2011 a l’escola Turó can Mates 
Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès



VISITA A L’HORT

[Aquesta visita a l’hort formava ja 
part de l’explicació del projecte 
del centre, de manera que va ser 
a fons, fins que es va fer fosc. 
L’Anna Valderrama, amb l’ajuda 
de la Carme Delgado, l’Antònia 
Lorente i la Núria Puigdomènech, 
ens van explicar el tema de l’hort 
a fons.] 

Núria Puigdomènech: Aquest 
projecte no és només de l'àrea de 
Medi sinó d'altres àrees. I es 
treballa des de 3 anys fins a sisè. 

L'inici

Al principi, el pati de l’hort estava “okupat” per la Ciutat d’Alba. Varem haver d'anar a 
fora a començar el projecte de l'hort. Ens va anar molt bé, perquè varem anar a 
conèixer els horts urbans en els que l'Anna tenia una parcel·la. 

Va ser un primer any que els infants van tenir el contacte i llavors varem veure si tenien 
ganes de fer l'hort a l'escola, i tots els aspectes del sòl i altres ens van permetre 
avançar coses, començar aquí ja amb ganes i amb idees.

Mercè Aguas: cal reconèixer que és dur això, eh? No ens varem sentir gens malament, 
però després vaig veure que és dur, que t’arribi una escola amb “pack”  d’una altra 
escola a dins...

Temps i espai

Anna Valderrama: Al principi varem pensar en un espai determinat... i vaig mesurar 
una mica més, i una mica més encara, i ara està okupat gairebé tot el pati central, però 
està bé tenir prou espai. 

També el temps: ara ja portem 4 anys en 
que sabem que la cosa continua, i això 
fa que vagi millorant any rere any. Les 
faves del primer any van sortir, però era 
un sorral, i després ha anat millorant.

Al principi es va fer un curs aquí, del 
Gaspar Caballeros, que no és el mateix 
que el del Mariano Bueno que s'ha fet a 
altres escoles, però va ajudar bastant a 
organitzar les parcel·les. 
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Abans als de p3 els varem deixar un racó, però hem vist amb el temps que no venen 
aquí a tocar terra i plantes, sinó que venen a fer coses més enllà d'això. Avui mateix un 
ha agafat la maduixera que havia de plantar, solet! Ha fet tot el procés. Han de tenir 
molt espai, el necessiten.

P3 té dues parcel·les. Amb aquest curs sortim tot el grup i la mestra, i per això 
necessitem més espai. 

Tipus de plantes

Es treballen les verdures i les hortalisses, però també les flors; per què volem tenir flors 
a l'hort i tal. Per exemple, tenim les aromàtiques als marges, treballades per p5 i per 
primer, i les ornamentals també. Hem agafat fins i tot llavors de plantes ornamentals.

A la primavera fan algun 
experiment amb algun 
tipus de llavors, per 
veure què podríem 
plantar, ho fan els de 
primer. 

Els de primer 
s'encarreguen del 
marges. Treballen amb el 
nivell per fer-los, per 
exemple. Una vegada 
van venir els pares i van 
treballar, ho van fer molt 
ràpid, però quan van 
venir els nens/es, em 
van preguntar: “no els 
has deixat el nivell?”. El 
van veure torçat, que no 

estava ben fet.  I és que és el seu hort i ho volen fer bé. 

Organització

Una part de l'hort la treballem amb primer i segon, i per una altra part passen tots els 
cursos.  

Fem la rotació de les parcel·les. Cinquè i sisè treballen amb el calendari, 
l'organitzen, per veure ben bé què tenien plantat, què toca i això.

Al final del sistema de rotació tenim les maduixeres. Aquest any ja toca treure-les, que 
ocupen molt.

Els calçots: a quart ja havien plantat ceba, havien vist la flor del porro, que és molt 
similar. I els han plantat. 
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Mètodes per fer parcel·les

Algunes parcel·les es veuen 
molt boniques: en aquestes, el 
treball és més metòdic, 
segueix el mètode de Gaspar 
Caballeros i potser per tothom 
no són massa pràctiques, però 
les fem servir encara amb 
primer i segon perquè 
permeten mesurar, han de 
jugar amb les distàncies.. però, 
us ho dic d'entrada: no seguim 
el ritme de les rotacions, no 
podem. Tenim, això sí, una 
planta de la que ens mengem 
la fulla, una que ens mengem 
el fruit o la llavor, una la flor, 
etc. 

I també tenim, del mètode, el reg. Ens va bé per comparar-lo amb l'altre.

Adob verd

En una parcel·la hem fet adob verd, amb tercer, perquè 
s'ha donat així. Això ha portat a que treballin el que és la 
fertilització de la terra, etc. Ho han treballat a classe, 
buscant informació... tenen molt clar el que és l'adob 
verd. La terra negra saben que és bona, rica. 

Hi ha llegum semblant a la favera i el cereal espelta. 
Aquí no ens el menjarem, serà per adobar la terra. Ara 
estan buscant cereals, i ens venen amb els Krispis, i 
després anem una mica més enllà. 

L'adob el deixem aquí posat. Varem estar buscant com enriquir la terra: amb compost, 
amb caca de cavall, caca de cuc. Més endavant potser mirem l'adob químic que no 
volem fer servir...

Cicle infantil

Amb cicle infantil sempre tenim un centre d'interès, una 
història, per anar seguint. Amb p3 és buscar un barret, 
a veure on està. En una parcel·la amb cols és el conte 
del patufet i les cols. Les acabem de plantar. Quan 
siguin més grans el trobaran... 

Ens va molt bé delimitar i marcar la parcel·la, que els 
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petits la passaran, però a poc a poc si van coneixen on no es pot caminar.

La palla l'hem relacionat amb el conte dels tres porquets, que diu que la casa de palla 
va volar, i per què va volar? Perquè no havien regat la palla. Llavors, tots van anar a 
buscar la regadora i van regar la palla. 

Les faves: a p5 comencem amb el tema de les 
llavors, parlem del que fan altres escoles, i els de 
primer els van donar les faves als de p5. 

Els arbres fruiters. 

Núria Puigdomènech: Varem pensar que els de 
p3, quan entren, planten un arbre. L'identifiquen i 
van fer un diari, un seguiment, què li va passant, 
etc., i així anar fent la història fins que marxin.

Cicle mitjà

Alimentació

Anna Valderrama: Un 
projecte que hem 
engegat avui: el consum 
de productes locals i 
ecològics. Com que el 
darrer curs volen anar a 
fer un viatge de fi de 
curs, necessiten guanyar 
una mica de diners. Així, 
s'estan organitzant per 
fer cistelles de consum, 
per vendre a les famílies. 
Per això s'han de posar 
en contacte amb 
pagesos, han de veure 
què és això del producte 
local. 

Varem començar triant 
llavors d'enciam, que 
l'any passat no van sortir bé perquè no varem ser prou curosos, i aquest any ho 
reprenem per veure quins enciams són els que ens agraden més. Aquelles llavors seran 
les que guardaran i posaran a les cistelles. I estem investigant quins altres productes 
poden fer créixer d'aquí al febrer. És a dir: quin tipus de cicle han de tenir, etc. És el que 
estan esbrinant. 

M'han reclamat espai i m'han convençut per agafar un espai que teníem per seure, i ara 
ens queda menys espai, però bueno. Estan molt motivats per fer el projecte, per 
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comprometre's, per demanar ajuda...

Espai indefinit de l'hort

Tenim una zona de pneumàtics, 
amb plantes que no són d'hort, 
que pensàvem que seria pels 
petits, però aviat varem veure que 
no, que volíem entrar dins l'hort. 
Amb quart estem treballant 
l'alimentació i plantes que no són 
verdures, hortalisses, sinó 
espècies, plantes de muntanya 
algun fruit silvestre...

Antònia Lorente: Ara estan 
preguntant a casa per trobar 
plantes que no tenim aquí, com 
per exemple han portat el safrà. És una mica màgic: abans de plantar el bulb varem 
veure la flor del safrà i varem estudiar les plantes de la flor, i així varem poder 
desenvolupar el currículum. 

Podem comptar amb l'Anna, per fer-ho. 

Anna: I ho porten a casa: avui ha vingut una mare que no m'ha dit “hola”, sinó: “el 
magraner és un arbust?”.

Els alumnes porten moltes idees de casa seva, dels horts de les àvies i avis. Ara, per 
exemple, estem provant de plantar arròs...! veurem com ens ho fem.

Cicle superior

Les fustes, el muntatge de les parcel·les és més de cinquè i sisè, que fan més coses 
tecnològiques. 

Carme Delgado: 

El laberint és el 
projecte de cinquè: 
van fer recerca, 
escollir com el 
volien fer... ho van 
fer tot pràcticament, 
el van dissenyar, i 
van decidir que 
volien fer amb 
aromàtiques, varem 
fer el llistat de les 
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plantes que calia anar a buscar a la Candelera. Es van fer tallers a l'aula, van escollir en 
base a les seves característiques...

En un moment van buscar laberints del món, de la literatura i la mitologia, como el del 
Minotaure, el d'Horta, etc. Així ho anem lligant amb el currículum. 

***

Relacions entre cursos

Els de p3 fan els enciams, una planta vistosa. A partir d'això, altres cursos s'han 
començat a relacionar amb ells. Els de quart, per plantar cebes, han anat a buscar els 
de p3 i els han dir que si la parcel·la que tenen pot acollir les cebes, ja que hi ha una 
associació que es fa amb enciams i cebes. Els de p3 molt contents, també els de 4rt... 
provem de relacionar-los així.

La pèrgola

Núria: L'any passat varem posar l'aula oberta, perquè no només es treballi l'hort, sinó 
que puguem fer raonaments, per no estar dispersos per l'hort; però també per baixar a 
fer observacions, per venir a llegir si fa bon temps, és com un espai d'estar tranquils, 
que l'aprofitem molt.

2a) ESPAI DE PRIMÀRIA

La presentació del grup s'ha acompanyat de 
l'actualització d'alguns projectes escolars:

Francesc Carbó: A l'escola Jaume Ferran i 
Clua estem fent l'hort amb traduccions en 
anglès. També lo dels arbres que heu 
plantejat; abans ho fèiem amb els grups que 
sortien de sisè, i ara les mestres de p3 ho han 
plantejat amb els grups de petits perquè 
l'arbre creixi amb ells. 

Un dels temes que torna a sortir i que ens 
queda pendent de parlar és el de la 
responsabilitat del grup quan estem a fora. 

 No ajuda a que la resta de professorat s'animi a 
fer treballs d'hort. 

 Facilita que l'espai de l'hort estigui al bell mig de 
l'escola, que la direcció i la secretaria estiguin a 
prop, i ho dificulta la llunyania. 

 També ho faciliten les pèrgoles, que permeten 
que el grup estigui sencer: la meitat a l'hort i la 
meitat a l'aula oberta.

 Que s'alliberi un/a mestre/a per l'hort permet 
treballar amb tranquil·litat
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Mercè Aguas: aquest any, al Ciutat d'Alba, hem començat l'hort en anglès. És un 
projecte amb l'Autònoma. Ens estem posant, s'elaboren els conceptes científics més a 
fons. Ens tutoritza la Mariona. Algun dia us ho explicarem.

Un tema que també surt a debat és el fet de la mort dels arbres; si un grup s'encarrega 
d'un arbre i es mor, què passa? Es permet parlar de la mort, dels canvis en la vida, del 
dol... 

Rosa Maria Calderer: a l'escola Collserola fem ara 
taules de cultiu a infantil, i estem fent un hort de terra al 
parvulari.

Germán Llerena: La idea d'avui era aprofitar que 
estem aquí per conèixer una mica a fons el projecte de 
l'escola. Amb la Mariona varem estar el curs passat fent 
un recorregut per les diferents escoles i varem veure 
que hi havia molts models diferents, moltes maneres d'organitzar-se i d'encarar la feina.

Hem volgut recuperar allò que varem fer el primer dia que ens varem trobar a una 
escola, al Jaume Ferran i Clua, en el que el Francesc ens va explicar com s'organitzaven 
en la comissió de treball. 

Aquesta escola va començar amb l'hort des del 
principi i el projecte ha anat creixent de manera 
molt integrada. Ens interessa conèixer els projectes 
que tenen i també com encaixa l'educadora, com 
les mestres aprofiten la seva feina a classe i com es 
lliga amb el currículum el treball de l'hort. 

Núria: El Germán ens va demanar que jo presentés 
com des de la Direcció ens plantegem com facilitar 
la trobada entre les feines de l'hort i l'aula? Hem 
anat aprenent al llarg dels anys, això de fer horaris 
ho hem anat modificant. El que fem:

 cada aula té una sessió d'hora o de tres quarts d'hora a l'hort a la setmana

el primer any anàvem posant les hores per condensar l'horari de l'Anna. Varem veure 
que això no facilitava la feina, que hi havia dificultats. Finalment ens hem quedat, 
segons els cursos, amb dues modalitats d'horari. Quan 
fem l'horari de l'escola, prioritzem l'hort perquè quedi 
bé:

 Hi ha cursos que els va molt bé tenir seguits les 
dues línies, per exemple el cinquè A i el cinquè 
B, per exemple, si un és a les 9, l'altre a les 
10h. 
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Això permet que si es fan grups de mitja classe per anar a l'hort, un es pugui quedar les 
dues hores seguides d'anar a l'hort, per exemple, i així els dos grups de l'A en dues 
hores han baixat a l'hort i han fet el mateix. I la setmana següent serà el grup B qui farà 
això. I l'altre grup fa les dues hores a l'aula. 

Això ajuda molt a fer la recollida del que han fet a l'hort a l'aula. 

Antònia: Però es pot fer la feina a l'aula o a l'aula oberta, depèn de les necessitats, del 
tipus de feina. A vegades anem el grup sencer.

Núria: Com que no sempre ens quadrava, varem fer, per exemple:

 quart A el dimarts a la tarda
 quart B el dijous a la tarda

Com que era a la mateixa zona horària, també fèiem el mateix: a vegades mig grup del 
quart A feia el dimarts i l'altra meitat el dijous, i la setmana següent ho feia el quart B. 

Així, qui havia anat el 
dimarts, el dijous feia 
la recollida, 

Antònia: i si el quart 
B feia una setmana, 
el quart B estava 
treballant a l'aula 
aquella setmana a 
l'aula per fer la posta 
en comú.

Si plou, un grup pot 
perdre una sessió, i 
llavors el que fem és 
que dos grups vagin 
junts i guanyem una 
hora per recuperar la 
sessió del grup que la 
va perdre.

Coordinació de la feina

Núria: És cert que com a tot arreu, les reunions entre mestres i l'Anna són una mica en 
els passadissos, però també a principis de curs ve a tots els cicles i planteja la feina 
que farà perquè la gent pugui organitzar-se en funció d'això. 

Cap al gener i febrer torna a anar a una altra reunió de cicle per fer el mateix. 
 
Apart, hi ha una comissió que es fa en hora d'exclusiva que es troben un de cada cicle 
amb ella i proven de muntar algun projecte més concret: si han d'anar a Sant Ponç o la 
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Fira de la Candelera miren a veure què poden fer, o una vegada varem muntar que les 
famílies de p3 anessin de visita a l'hort i els propis alumnes els expliquessin què feien, 
etc. Són aspectes més concrets que treballem a l'escola. 

Està clar que ens caldria molt més temps i molta coordinació per fer-ho bé, no és que 
sigui cap model a seguir. 

Antònia: La festa del medi ambient sempre 
ens coordinem amb l'Anna: aquell dia es pot 
fer una feina que faciliti la feina de l'hort en 
un altre moment, com ara serien les ampolles 
aquelles amb guix per fer les delimitacions. 
Ho fem el dia del medi ambient, però l'Anna 
les té per fer parcel·les durant l'any.

Sempre van sortint coses noves. Ella porta les 
seves propostes i nosaltres les nostres, i 
veiem què podem fer.

Una vegada, per exemple, varem anar a un molí amb tercer de colònies, varem fer 
galetes, i ens van explicar els cereals. Ens van donar llavors i això ha inaugurat els 
cereals a l'hort. A partir de llavors ho treballem a tercer (i no és fàcil, que a vegades els 
conceptes són difícils).

És molt engrescador, per alumnes i per mestres. Però és important que l'horari i el 
plantejament en general sigui flexible.

Anna: Hem vist que val la pena mantenir molts projectes, perquè amb el temps van 
generant més coses. Es va encaminant el treball dels cereals (tercer) cap a 
l'alimentació, que ja es fa a quart. 

Carme: Com ja hem dit, l'aposta de l'escola per l'hort és important, hi ha la comissió 
amb les famílies, que representa un compromís. Els propis alumnes han de mantenir 
l'hort i han de treure profit educatiu. En quant al lligam entre el treball i l'aula, hem fet 
ja una mica de reflexió en el cicle superior sobre què representa l'hort. Pensem que 
tenim 4 branques:

 Observar: tenim unes plantilles que per exemple avui els tomàquets de bombeta, 
han fet les observacions, les fotos.

 Investigar
 Mantenir
 Comportament a l'hort

A cinquè el projecte que fem aquest any és el banc de llavors. Hem anat a Les Refardes, 
a prop de Mura, com l'any passat. Varem preparar l'itinerari (escollir les rutes amb 
Googlemaps, per exemple): “volem la ruta més llarga per poder parlar”, deien els 
alumnes (les emocions dels alumnes són importants en les seves eleccions).

Allà es van fer les activitats que es fan, que et permeten conèixer les llavors i les duem 
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a l'escola.

Un cop a l'escola de nou, a plàstica, es fan 
dibuixos sobre les hortalisses. Un cop fet, les 
obrim i agafem les llavors. A ciències les 
observem amb la lupa. De manera que ja les 
diferents matèries entren en joc. 

També es plantegen els mini-projectes al voltant 
de l'hort. Per exemple, estan plantejant-se la 
pregunta: “què va ser primer, la llavor o la 
planta?”, que és com l'ou i la gallina. Una de les 
millors respostes ha estat: “és important aquesta 
pregunta?”. 

Moltes vegades es preparen un tema perquè han d'anar-lo a explicar a un altre curs, en 
forma de conte o per resoldre dubtes. 

El projecte de p3 és el de l'arbre, a més de fer manteniment normal. 
Un dels arbres ha estat un cirerer, però fa les cireres a l'agost! Es 
posen d'acord sobre quin arbre volen. Li posen adob per sobre, flors 
pel voltant perquè no estigui sol, li posen el nom, estan pendents de 
si li cauen les fulles o no, ho comparen amb els altres arbres, etc. Els 
de p3 han fet molta feina.

Els de p4 comencen amb el projecte de les llavors, amb un conte, amb teatre. Els arriba 
una capseta que és la de les llavors. Així poden recollir llavors quan van cap a casa, etc. 
L'escullen, experimenten a veure què surten, se la mengen si es pot.

A p5 comencen amb la de les faves, una fava concreta. Tenen cançons de la fava... i a 
final guarden les tabelles, recullen la llavor. La porten després a la resta de grups, que 
els agrada molt anar-ho a explicar. Uns nens i nenes més gran van anar a avisar-los que 
l'arbre tenia bitxos, per exemple. 

Mercè: La mort de l'arbre? I si es dóna?

Carme: ara hem parlat de la mort de dos pares, hem fet el taller de dol, la vida és així, i 
és similar. Caldrà replantejar-s'ho. Però és com un projecte de vida. Quan Sant Cugat era 
un poble de pagès, no menjaves algunes coses fins el maig, i passaven aquestes coses. 
Recuperem tot allò.

Marta Cabré: jo m'ho plantejo quan posen els noms a les plantes. Algunes no surten... 

Carme: van fent el seguiment del que passa, i podran reflexionar sobre les raons. 
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Anna: de fet, n'hi ha un que està en una zona que s'inunda molt. 

A p5 també comencen les plantes aromàtiques. Coneixen molt l'espai, les tenen molt 
identificades.

A primer comencen ja 
amb les parts de les 
plantes. I anaven a les 
fulles més grans (les de 
la carxofera!). Treballen 
les plantes, i d'aquí les 
seves parts. I de fet em 
va costar arrencar les 
tomaqueres, perquè 
tenien tomàquets... 
Experimenten amb llum, 
sense llum...

Amb segon segueixen lo 
de les plantes i 
comencen a guardar una 
llavor determinada. Els 
animals, quan apareixen acaparen l'atenció. Fan els insectes, els animalons. Van a 
buscar animalons amb lupes o amb rotllos de paper de wàter! Això significa que 
després, a tercer, quart, cinquè, ja no aixafaran els animalons, ja els coneixen per nom i 
cognom.

També l'aigua, experimentació, mesurem l'aigua. Van estar mirant el sistema de reg 
molt, el gota a gota, com una manguera encaixa dins de l'altre, els va interessar molt (i 
a p5 també).

Amb tercer es comença lo dels cereals, i així l'alimentació, que segueix a quart. Però 
van sortint molts projectes. Algunes plantes arriben de les famílies. 

Carme: quart treballa plantes que no es mengen ni fulles ni arrels. 

Anna: les plantes més silvestres ens serveixen perquè l'hort sigui un punt d'encontre 
amb la natura, amb un entorn que hem perdut molt, i també en el sentit en que es 
menja. Les plantes que anem trobant i veiem quin ús tenen, la borratja per exemple. 
L'altre dia van venir uns nens dient que havien estat al camp i havien menjant la 
borratja, que l'havíem conegut aquí. Penses: “ai, què haureu menjat!”. 

Com que les verdures ja les hem conegut durant un temps, ara ens apropem a les altres 
plantes, que no sabem massa com dir-les: aromàtiques, arbustos, etc. Alimentació amb 
altres plantes.

Carme: A cinquè volíem a més iniciar el banc de llavors i varem haver de frenar, 
endarrerir-ho. Quan ho han engegat, han anat a demanar un armari a la directora. Ella 
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va respondre que no sabia què era un banc de llavors i es va discutir quin concepte de 
banc era aquest.

Anna: en una classe, en comptes de parlar de banc com el lloc on hi ha diners, era de 
peixos!

Carme: a llengua, 
s'aclaria el concepte. 
Algun deia el lloc dels 
diners, però un altre 
deia que depenia del 
que parlessis: de peixos, 
d'ocells, etc.

El curs passat el laberint 
va ser el disseny, la 
construcció, escollir les 
llavors. Ara passa al 
punt de veure si serà 
més alt o més baix, les 
plantes que es moriran 
perquè són de 
temporada, etc., passa a 
un segon plànol. 

El banc de llavors ara cal construir-lo, i la veritat és que improvisem molt: els sobres per 
guardar les llavors els hem decidit sobre la marxa.

Com que treballem per projectes, ens preocupem que puguem arribar als continguts 
mínims curriculars. Com ho fem? Com que ho fem quinzenal, a cinquè, aprofitem les 
experiències que s'han donat a l'hort per ampliar els continguts. Per exemple, del safrà i 
del filet de la flor va sortir la pregunta de què és això, i es van estudiar les parts de les 
flors. 

Anna: també s'aprofita per estudiar el clima 
mediterrani. On es conrea, per què... 
característiques del clima, que fa més de 4000 
anys les civilitzacions... quines civilitzacions.. i 
ara l'Antònia té un problema, que és treballar 
totes aquestes coses! Amb els cereals ens 
passa igual, que porten a una sèrie de 
qüestions que cal treballar del currículum.

Carme: també treballem a quart l'alimentació 
sana, els mercats, amb el programa també “5 
al dia”  i l'hort treballem el sistema digestiu. Ja 
sabeu, tot el desconcert que tenim sobre el 
treball per projectes, semblava que només podíem fer projecte, no, s'ha de poder 
treballar per projectes i s'ha de poder fer medi. És el que està fent ara la comissió és 
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treballar això: unes parts es veuen en 
l'experiència i una altra part de la 
investigació és estudiar el que ja se sap.

Ara s'està cada vegada afiançant. La 
veritat és que la cosa està difícil, de 
terratrèmol, i penses: “que em quedi com 
estic”. La sisena hora ha fet mal, la gent 
va agobiada, i les coses a vegades són 
difícils, però penso que estem veien cada 
vegada més com fer les coses. I amb les 
cares dels nanos veus que la satisfacció és 
gran, que les coses van per aquí.

Anna: Hem lligat també, a quart, la feina de la biblioteca amb els dubtes que tenen de 
l'hort. Els grans i els petits van junts a resoldre'ls, i llavors es poden deixar missatges. 
Llavors treballen quines parts tenen els contes per explicar les coses, i ara estem 
dedicant una paret de l'hort a poder deixar missatges per comunicar-se. Ara estan 
decidint quina paret, qui són els autors, qui són els redactors, qui podrà dibuixar.

Va ser una idea que va sorgir així, de 
sobte.

Carme: la comissió de mestres va 
organitzant un “banc central”  de 
documentació perquè cadascú pugui 
anar treballant diverses coses a mesura 
que van sorgint.

Anna: ara tocarà organitzarà la visita 
dels pares d'infantil, p3, p4 i p5 aquest 
any tornarà a tocar, i caldrà organitzar 
algun joc, itinerari... quan venen amb les 
famílies cal després una gran 

regeneració, ja que perden les normes de comportament que normalment sí tenen, la 
veritat és que em costa fer l'activitat.

Carme: el cert és que l'hort està al mig de tot i en canvi no hem tingut cap problema de 
que destrossin res. No hi ha cap conflicte, ells mateixos es regulen i vigilen que cap 
pilota arribi a l'hort. 
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2b) ESPAI D'INFANTIL

Activitats clau del curs passat

El grup d’Infantil ha fet una posta en comú del treball 
realitzat el curs passat i s'ha plantejat línies de treball 
com a propostes actuals. La Rosa Abella de l'escola 
bressol Cavall Fort ha presentat la feina feta durant el 
curs passat a partir de la documentació recollida per 
l'escola.

El material recollit es la narració, seguint el fil 
temporal, de les activitats que es varen realitzar el 
curs passat a l’escola bressol. Moltes d’aquestes 

activitats també es varen realitzar al conjunt de les altres escoles bressol del Patronat ja 
que compartien projecte i educadora agroambiental. El treball a l’hort s’insereix 
plenament en el projecte més global de l’adequació de l’espai del pati de l’escola a les 
necessitats educatives dels infants. 

De les diferents activitats que s'han realitzat amb la col·laboració de l'educadora 
agroambiental (la Rosa Escudero) al voltant de l’hort, algunes han estat molt importants 
perquè han connectat clarament amb la comunitat: les famílies. Aquestes han estat la 
germinació, el dur-se una planta a casa i el fer colònia. 

Per una altra banda, s'ha desenvolupat 
el projecte del pèsol, des de la plantació 
fins la recollida, que és un projecte 
comú amb la resta d'escoles. Aquest 
projecte representa la connexió amb la 
nostra xarxa d’escoles. I una feina 

prèvia de preparació de la terra va ser important per iniciar:
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Preparació de la terra: terrejar és una activitat molt pròpia dels nens i nenes, i va fer-
se en el context de canvi de terra per renovar i preparar el substrat del cultiu. És molt 
ben valorat per aquesta coincidència entre lo molt funcional i lo molt adequat. 

Els germinats: seguint les idees del curs passat (recordem les aportacions del Santi 
Vilalta i el Josep Arnau), s'ha fet un taller amb les famílies. Ha estat un èxit, ja que ningú 
no coneixia els germinats, s'han pogut menjar, va funcionar molt bé i s'ha pogut 
treballar amb una gran diversitat dels germinats.  

Dur una planta a casa: aquesta activitat també està molt ben valorada perquè és una 
aportació a les famílies que surt de la feina de l'hort i pot animar les famílies a ser 
també productores d'aliments. 

Fer colònia: aquesta activitat ha estat molt interessant, i s'ha fet un pòster sobre la 
mateixa que reproduïm aquí:
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En acabar la presentació del treball 
per part de les Escoles Bressol, la 
Isabel Gómez de l’Escola Joan 
Maragall, la Bibiana Fontanet de 
l’Escola L’Olivera, i la Laia Tarrida de 
l’Escola Collserola ens varen posar al 
dia dels plantejaments del treball 
d’aquest curs al segon cicle 
d’Educació Infantil.

L’intercanvi

Aquests són punts claus perquè 
connecten amb la comunitat. El cicle 
del pèsol permet les escoles bressol 
connectar-se a la xarxa d'escoles. 
Però l'intercanvi és el punt més 
difícil. Es va reflexionar sobre aquest 
punt gràcies a la capsa de la 

Laura. Aquesta capsa  conté llavors del la collita dels infants en unes capses 
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transparents amb guix a dintre, parts de la planta plastificades, i un llibret que explica 
l'experiència del pèsol amb fotografies del procés i dels infants durant l’experiència. 
Aquesta capsa ens ha agradat molt a tothom i ens ha donat moltes idees per treballar a 
les escoles de tothom

L’opinió de les mestres que érem a la sessió és que a l’escola bressol és difícil fer un 
intercanvi per la naturalesa de l’etapa i els condicionants temporals. Resulta que no hi 
ha una relació homogènia entre l’origen dels infants quan passen de les escoles bressol 
als parvularis i per tant es dificulta que un grup d’alumnes vagi de p3 a l’escola bressol. 
La Isabel Gomez de l’Escola Maragall 3 ens va comunicar que al seu parvulari els 
intercanvis s’havien organitzat entre cicles de manera que els de P5 aportaven llavors a 
P4, i els de P4 n’aportaven a P3. 

El llibre de la capsa de la Laura va permetre 
reflexionar sobre el significat del traspàs. El 
banc de llavors a bressol és per permetre 
l’origen, i també perquè les mestres n’aportin 
a altres mestres de Sant Cugat, o a les 
associacions com l’ERA, Les Refardes o la gent 
de can Monmany. Es va veure que si 
l’intercanvi anava acompanyat amb una 
història, s’avançaven esdeveniments als 
infants i no els podrien descobrir per ells 
mateixos. La història pot ser una narració que 
neixi durant el procés amb els infants quan es 
posen a cultivar la planta. També pot servir 
per animar les famílies a ser productores d’aliments, com fa l’activitat de “dur una 
planta a casa”.  

El tema “tanques de l’hort”:

Una discussió interessant que s’ha donat és quan la Laia del Collserola ha plantejat que 
estan fent un espai d’hort a Infantil, que necessiten assessorament tècnic, i ha explicat 
que tenien pensat posar tanques. L’opinió de les mestres de bressol, sobretot, és que 
les tanques no calen i més aviat no permeten que 
els infants se sentin compromesos a respectar 
l’hort. I és que les escoles bressol treballen l’hort 
com un projecte de pati-jardí-biodivers, integrat 
en tot l’espai. 
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3) BERENAR

Gràcies pel berenar (les cares de 
les fotos parlen del grau de 
satisfacció enregistrat), que ens va 
tornar a reunir i va permetre fer 
converses sobre, com a mínim, 
tres temes interessants:

1) el taller de bloc: haurem 
de fer un taller per iniciar el 
professorat en com fer un hort. El Miquel Vallmitjana i 
el German se n’encarreguen per la propera trobada.

2) Una col·laboració en art: l’Anna Cabassa, que ens 
acompanya des de fa unes trobades, s’ofereix a 
assessorar i acompanyar una experiència en art, com 
la que varen desenvolupar el curs passat el Collserola 
o el Joan Maragall. 

3) Intercanvi de llavors: les/els mestres i educadores varen poder oferir llavors, ja 
que cada vegada més les escoles són productores de llavors, varietats escolars. 

I la Laia i la Rosa del Collserola (en nom també de la 
Marta de Buen) ens van ensenyar un dels seus agro-èxits! Mireu quin monstre de rave 
negre!
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4) PROPERA TROBADA
Recordem el calendari que tenim previst:

Dia Lloc
28 de setembre 2011 Torreblanca
26 d’octubre 2011 Angeleta Ferrer
23 de novembre 2011 Turó can Mates
14 de desembre 2011 Anul·lada per 
manifestació! Gerbert d’ Orlhac
21 de desembre 2011 Gerbert d’Orlhac
25 de gener 2012 La Mimosa
29 de febrer 2012 Arnau Cadell
21 de març 2012 Ferran Clua
25 d’abril 2012 Pins del Vallès
23 de maig 2012 La Floresta
21 de juny 2012 Can Monmany

(Però recordeu de consultar l’annex amb el calendari complet perquè per cada etapa hi 
ha variacions).

I per tant, 
ens tornem a trobar  

A l’escola Gerbert d’Orlhac 
a les 17:30h 
el dimecres 

21 de desembre 2011
Tot el grup ESLV: secundària, primària, parvulari i bressol

Carrer Josep Vicenç Foix, 34
Fins llavors!
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