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Curs. 1011 - 2012 
Responsable: Anna Castellví Suaña 
 
 
INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Dins la proposta d’APS (aprenentatge i servei) oferta als IES de Sant Cugat del 
Vallès per part del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament , se’ns va 
demanar que presentéssim un projecte que vinculés els nostres alumnes amb 
les escoles Bressol, Infantils i Primàries del Municipi. 
El nostre IES fa anys que treballa amb l’hort escolar des de diferents part del 
nostre programa d’estudis i també des de diversos nivells.  
També formo part del Seminari d’Educació per la Sostenibilitat al llarg de la 
Vida, on ens trobem mensualment tots els centres que hi vulguin participar de 
la població i des d’on mirem de tirar endavant diferents projectes comuns, molts 
d’ells vinculats a l’hort escolar. 
Estudiant quin podria ser el nostre projecte APS, vaig pensar que seria 
interessant oferir als centres el coneixement de tres sants molt vinculats amb 
els horts que amb tanta devoció treballen els seus alumnes .  
Així va sorgir la idea de donar a conèixer la història i llegendes d’aquestes tres 
persones: Sant Galdric (antic patró de la pagesia catalana i ara perdut en favor 
de sant Isidre), Sant Medir (sant molt vinculat a la població i l’agricultura) i 
Sant Ponç (patró dels herbolaris). 
Donat que cadascun d’aquests sants, té la seva celebració en un trimestre 
diferent del curs escolar, ofereixen també, la possibilitat de diversificar l’oferta 
d’APS al llarg de tot l’any i de incloure l’activitat d’APS, dins els programes dels 
centre, amb una temporalitat adient. 
Respecte als tallers que presentem, estam pensats per a què els alumnes que 
rebin la formació  (tant els de secundària com els més petits), prenguin 
consciència de l’ús responsable de medicaments i coneguin altres remeis 
naturals que ells mateixos poden elaborar a partir de productes que també 
tenen als seus horts. Per altra banda, el fet de participar activament en una 
activitat de ben segur serà molt motivador per els nen i nenes. 
 
ADVERTIMENT 
 
Aquest curs, donat que és el primer cop que s’ofereix i que la formació que ens 
han donat i l’elaboració del projecte se’ns ha endut part del temps, sols oferim 
Sant Galdric. 
 
 



 
BREU SÍNTESI DEL PROJECTE 
 
Alumnes de1r d' ESO pertanyents als grups de Medi Ambient com Alternativa a 
la Religió, realitzen un treball de recerca sobre sants vinculats a la nostra 
pagesia : Sant Galdric, Sant Medir i Sant Ponç i preparen una escenificació de 
la vida o llegenda de cadascú, per representar-la als centres de Bressol, Infantil 
i Primària de la nostra població. 
També es prepara un taller per confeccionar remeis naturals amb 
herbes ramelleres i plantes de l'hort 
 
QUÈ OFERIM 
 
Oferim un projecte de recuperació de les nostres tradicions vinculades a l'hort 
escolar 
 
NECESSITAT SOCIAL I FINALITAT DEL SERVEI 
 
Establir vincles entre l' institut i les escoles de la població. 
Treballar valors de voluntariat i servei 
Oferir un servei complementari al treball d'hort que es fa en els diferents 
centres, amb l'aportació de coneixements nous i relacionat amb la cultura i les 
seves manifestacions populars 
 
EN QUÈ CONSISTIRÀ EL SERVEI 
 
Està previst que el servei tingui dues vessants: 
   . Representació teatral 
   . taller de remeis naturals 
 
QUINES ACTIVITATS FAREM DINS I FORA DE L'AULA 
 
   .Dins l'aula: preparació obra de teatre/assaigs/ elaboració indumentària i 
escenografia/ elaboració dels remeis naturals 
   .Fora de l'aula: recerca d'informació i materials/ recollida de plantes/servei als 
altres centres/ muntatge escenari i platea 

- bressol/infantil: s'anirà al             
centre 

                                                                          - primària : vindran a l'IES 
 
 ENTITATS QUE IMPULSEN L'EXPERIÈNCIA 
 
.Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
.Departament de Tecnologia de l'IES Angeleta Ferrer i Sensat: Anna Castellví 
 
 ENTITATS QUE COL·LABOREN 
 
. Escoles pertanyents al Seminari d'Educació per la Sostenibilitat al llarg de la 
Vida de Sant Cugat del Vallès 
 



 PARTICIPANTS: NIVELL EDUCATIU I ÀMBIT 
 
. Nivell educatiu: Alumnes de1r d’ESO : 4 grups diferents al llarg del curs, 
consecutius 
.Àmbit: Medi Ambient i Arrels Culturals Catalanes 
 
 
 
PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI 
 
Alumnes de les escoles Bressol, Infantil i Primària del centres de Sant Cugat. 
Encara estan per concretar però s'oferirà a totes les que formen part del 
Seminari 
 
 OBJECTIUS D'APRENENTATGE I SERVEI 
 
 . D'aprenentatge 

.Aprendre a través de l’experiència 

.Conèixer les nostres tradicions 

.Saber altres usos dels productes de l'hort 

.Elaborar una obra teatral a partir d'un text 

.Adaptar les explicacions i activitats a les edats dels oients, amb un 
registre gestual i lingüístic apropiat 
.Prendre responsabilitat davant  l'ús de medicaments 

 
 . Individuals i de grup 

.Saber organitzar-se com a grup 

.Agafar autonomia i prendre decisions 

.Compartir opinions dels altres i respectar-les. 

.Aprendre per aprendre 

.Participar de la pròpia avaluació i de la del grup 
 
 . De servei 

.Saber oferir un servei a la comunitat 

.Transmetre els coneixents que s'han adquirit 

.Saber improvisar en la cerca de solucions 

.Ser generós 

.Contribuir a a la recuperació de les nostres tradicions 

.Apropament i respecte als més petits  
 
 UBICACIÓ EN EL CURRÍCULUM 
 
Alternativa la Religió a 1r d’ESO en l’apartat de Medi Ambient. 
El nostre centre té plantejats diferents projectes com Alternativa a la Religió: 

� Tutoria Biblioteca. Una hora setmanal destinada a llegir pel gust de 
llegir. Aquesta hora està organitzada al voltant de la Biblioteca del 
centre i dirigida per un professor. El professor-tutor disposa també 
d’aquesta hora per dur a terme les tutories individualitzades. 



� Argumentari. Quadrimestral. On els alumnes aprenen a defensar les 
seves opinions i a escoltar la dels altres sobre temes d’actualitat i del 
seu interès. 

� Medi Ambient. Quadrimestral. Aquesta matèria a l’hora es divideix  
en bimensual.  

o Hi ha una part en que es fa recerca d'informació i 
coneixements més teòrics sobre la sostenibilitat a nivell 
mundial amb recursos multimèdia  

o Una altra de tallers on es centra l'aprenentatge en què podem 
fer nosaltres per contribuir a la sostenibilitat del nostre planeta. 
En aquest últim àmbit es treballa:  

� Les 3R (en la quotidianitat) 
� Ornamentació de l’IES per celebracions 
� L’hort 
� APS 

 
AVALUACIÓ 
 
Com el projecte està inclòs en una matèria no avaluables, ens permet avaluar 
com l’alumne es comporta i quin treball i interès presenta pel gust exclusiu 
d’aprendre i de fer un servei. 
 
.Avaluació de l’alumne 
 
. Avaluació i inicial 
 . Què coneixen a nivell de conceptes sobre el tema 
 . Quina motivació tenim 
 . Disposició per assolir el nivell d’implicació exigida 
 
. Avaluació continua 
 . Actitud a classe i participació 
 . Disponibilitat vers el treball 
 .Compliment amb els encàrrecs d’una setmana per una altra 
 . Compromís i responsabilitat 
Veure annex : graella de control 
 
. Avaluació final 
 . Nivell d’implicació que ha tingut en el procés  

. Avaluació personal de cada alumne: què he après (de tot tipus de 
contingut: actitudinals i de valors, procedimentals i de conceptes) 

 . Valoració i conclusions tretes de la posada en comú 
 
. Avaluació del procés 
 
. Com  resulta la metodologia aplicada 
. Quines desviacions a patit el projecte des de el seu plantejament i quines 
modificacions han estat necessàries de fer  (causes) 
.Quines dificultats : lleus i/o importants s’han trobat 
. S’han complert els objectius 
Per aquesta avaluació tindran en compte: 



- les dades d’avaluació que s’hauran anat registrant amb l’avaluació 
continua de l’alumne 
- les modificacions fetes 
- la posada en comú amb els alumnes 
- l’avaluació individual de l’alumne 
- una posada en comú amb els mestres de les escoles que han participat 
en el projecte 
- la valoració feta pel grup de l’escola bressol, infantil  o primària que ha 
rebut el servei 
 

TEMPORITZACIÓ 
 
. del treball a fer 
 

. formació del professor: setembre – novembre 

. recerca d’informació i plantejament del projecte per part del professor: 
novembre-desembre 
.presentació del projecte als diferents centres: finals de desembre 
.tancament del projecte  planificació de la temporització i redifinició de 
les activitats i el procés a dur a terme: gener –febrer 
.Inici de les activitats amb els alumnes de l’IES: febrer 
.Presentació a les escoles i execució pràctica: març-abril 
. Conclusions  avaluació i replantejaments si s’escauen: maig – juny 
 

.de les sessions d’APS 
 .Amb l’alumnat a l’IES: 
  . dijous de 10,15 a 11,30 h 
 .Amb els grups de les escoles: 
  .per a Primària: dijous de 10,30 a 12,30 h a l’IES 
  . per a Bressol i infantil: a determinar amb el centre. 

 
ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ DE LES MATEIXES 
 
. 1era sessió . Inicial de motivació  
 -Explicació del projecte i opinions 

-Narració oral per part del professor de la biografia i la llegenda de Sant 
Galadric 
-Distribució de personatges i decisió de la indumentària 

. 2ona sessió.  
 -Revisió d’indumentària 
 -Elaboració del guió 
 -1r assaig 
.3era sessió 
 -Assaigs 
. 4a sessió 

-Explicació de les herbes ramelleres. Collida a l’hort d’herbes i elaboració 
de l’oli d’espígol i de l’alcohol de romaní 

.5ena sessió 
 -Assaig  final 
 -Comprovació que tot està apunt pels tallers 



 
6ena sessió. Desenvolupament de l’activitat de servei 
Segons disponibilitat horària per part dels nostres alumnes i els altres centres 
 

a).Sessió per Primària 
9,30h preparació de l’espai escènic: 

  .muntatge de l’escenari i escenografia 
  .preparació de l’aula taller de tecnologia per fer el taller d’herbes 
  . caracterització dels personatges 

10,30 h rebuda alumnes Primària i acomodació 
10,45 h inici de l’obra:   

. història de Sant Galdric 
   . llegenda de Sant Galdric 

11,15 h anar al taller i inici del taller d’herbes ramelleres 
 . explicació del que anem a fer 

. repartir els alumnes en grups de 5 com a màxim ( 2 monitors per a 
grup) 

 .comprovar que cada alumne a portat el seu pot de vidre amb tapa 
 .comprovar que els professors han portat el litre d’oli i el litre d’alcohol 

.Picar les herbes i tallar-les /introduir-les als pots/ afegir-hi el dissolvent i 
conservant 

 . Explicar quins usos externs medicinals pot tenir cada preparació 
 .Precs i preguntes 

12,20h acomiadar el grup 
 

b) Sessió per Bressol i Infantil 
 

Sols es farà la representació al centre de Bressol o Primària donada la 
dificultat de traslladar alumnes d’edats tant petites. Es pactarà amb el 
centre l’horari. 

 
.7ena sessió. Posada en comú i avaluació del procés per part grup 

� Valorar com ha anat tot, quina opinió en tenen, quines dificultats 
s’han trobat, què millorarien... 

� Avaluació individual 
� Avaluació del procés 

 
PERMISOS 
. Per l’activitat a l’IES de representació i tallers 

� Permís a la Direcció del centre i també al Departament d’EF que 
regularment fan ús de l’espai polivalent de gimnàs – sala d’actes 

. Per les activitats fora del centre (Bressol i Infantil) 
� Autorització de les sortides per part del Consell Escolar de l’IES 
� Autorització dels pares dels alumnes monitors 

�


