
Assistents: Àngel Arroyes (Centre Promotor ApS), Sara Moroto (Diputació Barcelona), 
Plàcid Palou (IES Arnau Cadell), Núria Fargas (Escoles Bressol), Anna Valderrama 
(educadora d’hort Gerbert d’Orlhac i Turó de Can Mates), Anna Castellví (Angeleta 
Ferrer), Josep Maria Casado (IES la Farreres), Montse González (PQPI,PTT), Isabel Alves 
(Can Coll), Miquel Vallmitjana (IES Foix, Rubí), Carme Grabulós (IES Duc de Montblanc, 
Rubí),  Mariona Espinet (UAB), Germán Llerena (Medi Ambient), Miren Rekondo (UAB), 
Jesús Godoy (pràctiques Medi Ambient)

Ordre del dia:

L'objectiu és presentar projectes d'ApS que es volen fer i discutir-los entre tots/es.

1- Projecte ApS PQPI PTT Mira-Sol
2- Projecte ApS Angeleta Ferrer
3- Projecte ApS Pla Farreres
4- Propera sessió

1. PROJECTE ApS PQPI PTT MIRA-SOL

El projecte es va fer en el marc del Projecte Integrat del programa PQPI/PTT de Jardineria que es 
fa al Casal de Mira-Sol. 

Es va plantejar un projecte Aps per tal que fos interessant per ells i per la comunitat alhora. 

El servei que van fer els alumnes de PQPI va ser fer de professors d'hort a alumnes d'educació 
infantil d'una escola propera, havien de resoldre els dubtes dels petits sobre l'hort a nivell teòric 
i pràctic. En aquest cas l'escola s'havia quedat sense espai per l'hort per unes obres i li anava 
bé utilitzar els terrenys del Casal de Mira-Sol. El projecte es va fer durant tres mesos, una hora a 
la setmana.

Un dels objectius principals va ser pujar l'autoestima de l'alumnat a través de la relació amb els 
més petits. Es volia treballar els valors de l'empatia, l'escolta, l'ecologisme i l'agricultura 
ecològica.

El projecte va començar amb una pluja de preguntes sobre l'hort per part de l'alumnat 
d'educació infantil. A partir d'aquestes preguntes els alumnes grans es van preparar les classes, 
els materials, etc. Fins i tot van fer un joc de rol per assajar. La mitjana d'hores de preparació de 
les sessions era de 3 hores per cada hora amb els petits.
Van tenir algunes dificultats amb la creació dels materials per part dels alumnes de PQPI i els 
van haver de guiar molt.
A les sessions pràctiques a l'hort cada alumne gran tenia a tres alumnes d'infantil (sempre els 
mateixos).
Els alumnes de PQPI van acollir el projecte molt bé i es van mostrar molt responsables, gairebé 
no faltaven a cap sessió d'hort amb els petits.
Al ser una experiència regular els va permetre anar reflexionant-hi al llarg del procés.
La valoració final per part dels dos grups d'alumnes va ser molt positiva. 
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Van fer una celebració final en la que també van participar els pares dels petits.

De cara a repetir el projecte aquest curs, volen que aquest sigui més participatiu des del 
principi, que es facin el projecte més seu.

Comentaris/idees que van sortir:

Es podria fer que alguna mestra d'infantil anés a les classes de PQPI a explicar com és l'alumnat 
d'infantil, com es podrien fer les classes, etc

El projecte és molt interessant i s'hauria de difondre. Ho podrien fer ells mateixos en algunes 
jornades.

És un projecte d'integració social, els pares dels petits trenquen tòpics sobre els joves.

Importància dels vincles emocionals.

2. PROJECTE ApS ANGELETA FERRER

Es vol fer un projecte d'ApS amb els alumnes de secundària de  l'assignatura de Medi 
Ambient (1 hora/setmana).
El servei el faran a les escoles d'infantil i primària i a les escoles Bressol.
Aquest tindrà dues parts: la recuperació de llegendes agrícoles i un taller de remeis de 
medicina natural.

Recuperació de llegendes agrícoles

Es volen centrar en la llegenda de Sant Galdric ja que els ha semblat molt interessant i 
desconeguda. Faran una representació teatral i còmica de la llegenda. 

Taller remeis medicinals naturals

La idea és fer alguns remeis naturals a partir de plantes que tenim a l'hort i que aquest 
es quedin a la farmaciola de les escoles on es faci (remeis per cures externes). Estan 
investigant quines sobre remeis i plantes.

En el cas de les escoles d'infantil/primària aniran ells/es a l'institut i a les escoles Bressol 
aniran els alumnes de secundària.

Comentaris/idees que van sortir:

Fer els tallers de l'Escola Bressol amb els pares i mares per fer participar més actors de 
la comunitat.

Fer un Blog amb les plantes medicinals i els seus usos.

És important que al llarg del projecte els/les joves trobin sentit al que estan fent: 
recuperar les arrels tradicionals i la importància d'això, evidenciar que és una resposta 
social a un món globalitzat.



El projecte està en la línia de la recuperació de les tradicions, de la medicina natural, i 
això és una tendència creixent en la nostra societat.

3. PROJECTE ApS PLA FARRERES

El curs van fer un projecte d'Aps relacionat amb el compostatge i el volen repetir.
Ho van fer en el marc de dues assignatures optatives a la Secundària que es relacionen 
amb l'hort i el servei ho van fer a l'escola primària Gerbert d'Orlach.
Per començar van fer una formació en compostatge amb l'alumnat de primer d'ESO en 
la que van participar educadors/es ambientals de l'ajuntament i del CEPA. 
L'activitat del servei va tenir dues parts: una més pràctica amb el compostador de l'hort 
i una més teòrica on es treballava el cicle del compostatge. A més, es va crear un blog 
per a continuar assessorant sobre el compostador i que els alumnes de primària 
poguessin plantejar-los dubtes que els anessin sortint. 

De cara a aquest any, no compten amb els educadors/es de l'ajuntament i el CEPA.

Comentaris/idees que van sortir:

Els alumnes podrien portar la matèria orgànica de casa seva per posar al compostador.

Sovint passa que a l'adolescència hi ha un rebuig al hàbits, entre ells als ambientals. Es 
podria fer que passin de ser agents receptors a tenir un paper més actiu a la societat 
per exemple en temes ambientals. Per això és important que facin aquest tipus 
d'activitats amb petits. 

Es podria fer el projecte amb els alumnes de la UCE (Educació Especial) de l'institut. El 
Josep Maria ho veu més complicar a nivell organitzatiu.

L'Àngel ens explica una experiència de Sant Feliu de Codines en el que s'ha fet un 
projecte d'ApS de compostatge per als arbres de Nadal del municipi. Els alumnes de 
l'institut han fet compost per a repartir i explicar com es fa i la importància que té el 
reciclatge de matèria orgànica.

4. PROPERA SESSIÓ

La propera sessió és conjunta amb els mestres de Bressol, Infantil i  Primària i es 
dedicarà a l'ApS.
La idea és explicar a la resta del grup els projectes perquè tothom els conegui. També es 
pot aprofitar per acabar de coordinar-se entre les diferents escoles de cara als projectes 
d'ApS.

ESLV+ApS: 14 de desembre.


