
Any 0, curs 2006-2007
Sessi

ó
Què varem fer Qui ho va fer Observacions

1 I Trobada d’Educació Ambiental a 
Sant Cugat (Museu)

Participa la Micaela Mayer 
(UNESCO) 

Encara no existia el grup de treball. Els 
centres van fer pòsters sobre els 
projectes que funcionen actualment.2 Trobada per parlar sobre què podríem 

treballar d’educació per la 
sostenibilitat

3 Presentació del Grup de Treball sobre 
educació per la sostenibilitat al CRP. 
Es parla del pla de treball.
Presentació del programa “Angeleta 
torna’t verda”

- L’IES Angeleta 

Convocatòria per part del Servei 
Educatiu del grup de treball

Any 1, curs 2007-2008
1 Presentació del grup.

Presentació dels projectes escolars 
en marxa
Decidim que l’hort pot ser el nostre 
projecte comú

- CEIP La Floresta 
- IES Arneu Cadell
- Turó can Mates
- Pi d’en Xandri

2 Es presenta el programa municipal 
Agenda 21 Escolar que funciona des 
de fa uns anys

- UAB i medi ambient

3 Proposta de treball sobre l’hort 
escolar sostenible, visió 
agroecològica.
Comencem a plantejar-nos el tema 
de les llavors

Annex a l’acta de la primera trobada del grup 
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

28 de setembre 2011, casal Torreblanca
Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès

RECULL RECOLPILATORI D’ANYS ANTERIORS



Any 2, curs 2008-2009
1 Presentació del grup i del programa 

del nou curs
2 Explicació del projecte d’hort al CEIP 

Jaume Ferran i Clua
- Francesc Carbó Ens trobem al CEIP Jaume Ferran i Clua

3 Auto-enquesta sobre l’estat dels 
horts de cada escola
Presentació de la recerca sobre un 
Pla de Gestió de caire educatiu al 
parc rural de la Torre Negra
Presentació de la recerca sobre un 
equipament d’aquest parc: un hort 

- Subcomissió

- Aitana Martin-Aragon 
(UAB)

- Kevin Fisher (UB)

Una subcomissió formada per un 
representant de cada etapa s’ha trobat 
per elaborar unes preguntes que el grup 
ESLV complementa. Es tracta d’una 
recerca per saber l’estat actual dels 
horts. 

4 Presentació de tipus de llavors per 
part de persones vinculades amb 
l’agricultura. Comencem a pensar en 
l’apadrinament/amadrinament de les 
llavors autòctones

- Llull, jove pagès

5 Repartiment de llavors - Marta Arce, agrònoma 
d’ERA

6 Contes sobre llavors
Arriba el Decret de Sequera que no 
permet regar els horts

- Mavi, del Niu
- Maura Aragay, de 

l’Oficina Sostenible

7 Accions educatives sobre la sequera
Manifest del grup sobre la situació

- Pepa i Pràxedes de 
l’Angeleta

8 Trobada amb Alcaldia i la regidora 
d’Educació per exposar la situació 
dels projectes d’educació per la 
sostenibilitat arran de la crisi

- ESLV, Joan Recassens i 
Esther Salat

Ens trobem a l’Ajuntament
Es preparen pòsters escolars sobre com 
es treballa la crisi de l’aigua. També es 
fa el primer mapa de la xarxa d’horts de 
Sant Cugat i ens adonem de la 
magnitud de la mateixa!



pedagògic-productiu
Primera Trobada Interplanetària 
d’educadors/es ambientals d’hort a 
Sant Cugat

- Grup de Joves 
Educadores d’Hort de 
Sant Cugat (JAHE-Les 
Hortènsies)

Ens trobem a l’Ateneu Santcugatenc

4 Presentació del primer pla d’ocupació
Nova proposta d’Agenda 21 Escolar
Resultats auto-enquesta sobre els 
horts escolars

- Equip de pla d’ocupació
- UAB i medi ambient
- Subcomissió

El grup es planteja amb medi ambient 
fer una proposta de canvi del programa 
municipal que permeti treballar en 
xarxa

5 Exposició del treball sobre els 
aspectes laborals de les educadores 
agroambientals (d’hort escolar).
Competències bàsiques en relació 
amb l’hort.

- Equip pla d’ocupació

- Mariona Espinet (UAB)

Es fa un treball de com treballar l’hort 
des del nou currículum: les capacitats i 
competències educatives

6 Treball sobre el nou currículum i 
l’hort

Ens trobem al CEIP Gerbert d’Orlhac
7 Ens trobem al CEIP La Floresta
8 Treball sobre les competències i l’hort 

Proposta Conveni nova Agenda 21 
Escolar 

Es fa un pòster sobre el treball de les 
escoles per la fira Activa’t contra el 
Canvi Climàtic

9 Valoració del curs Ens trobem al Pins del Vallès

Any 3, curs 2009-2010
1 Presentació i decisions del curs
2 Constitució de la Comissió de 

Seguiment de l’Agenda 21 Escolar
Presentació del projecte Llavors
Presentació del projecte XICA de 
compostatge

- Kevin Fisher i Mariona 
Espinet

- Laia Carulla del CEPA

Ens trobem al CEIP Turó can Mates

Seminari de Mobilitat Sostenible a 
Secundària

- Olga Villagrasa, del 
Vendrell

Ens trobem al Museu de Sant Cugat

Curs d’hort per a bressol, 6 sessions - Anna Valderrama i 
Marta de Buen



3 Presentació de la Unitat Didàctica 
Agricultura i treball Intergeneracional 
per part de l’IES Pla Farreras. 
Continuació del projecte de llavors: 
arriben les llavors!

- Dolors Bosch, Montse 
Bachs i Raquel Molina.

Ens trobem al CEIP Pi d’en Xandri

4 Visita a l’exposició de la Xarxa d’Edu-
cació Infantil. 
Festes i tradicions. Anna Valderrama i 
Carme Delgado.

- Rosa Ferré

- Anna Valderrama i 
Carme Delgado

Ens trobem a l’EB Cavall Fort

5 Recerca sobre la presa de decisions 
d’un grup a l’hort del Pins del Vallès. 
Fitxes de seguiment de les llavors au-
tòctones. 

- Miren Rekondo i Marta 
Cabré. 

- Anna Gomar i Mariona 
Espinet.

Ens trobem a l’IES Arnau Cadell

6 Segona Jornada d’Educació per la 
Sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès 

- Participa el Miquel 
Àngel Essomba, 
d’UNESCOcat

Ens trobem al Museu. Es preparen 
pòsters escolars de la feina feta amb els 
horts 

7 Llenguatge artístic i hort - Imma Ballester (CEIP 
Collserola) i Isabel 
Gómez (CEIP Joan 
Maragall).

Ens trobem al CEIP l’Olivera

8 Presentació del projecte Jardineria a 
l’Escola Bressol per part del 
Taller d’extracció de llavors.

- Patxi Oyaga (EB el 
Tricicle)

- Anna Gomar, Kevin 
Fisher i Anna 
Valderrama

Ens trobem a La Floresta

9 Valoració i propostes pel curs vinent Ens trobem a la Torreblanca
Any 4, curs 2010-2011
1 Presentació i decisions del curs

Presentació del nou equip de Pla d’O-
cupació

Ens trobem a la Torreblanca

2 Presentacions de les arribades de les - Isabel Gomez (Joan Ens trobem al Turó can Mates



llavors als centres Maragall)
- Francesc Carbó (Ferran 

Clua)
- Sandra Morte (escoles 

bressol)
- Marta de Buen 

(Collserola)
3 Presentacions de les arribades de les 

llavors als centres

Propostes socioculturals per l’arribada 
i intercanvi de llavors als centres

Presentació d’una Memòria Reflexiva 
d’Agenda 21 Escolar

- Josep Maria Casado 
(Pla Farreras)

- Mercè Díez i Rosa 
Abella (Cavall Fort) 

- Sara Vàzquez i Irene 
Cernuda (Montserrat)

- Mariona Espinet (UAB)

- Bibiana Fontanet 
(l’Olivera)

Ens trobem al Pins del Vallès

4 Presentació dels germinats des de la 
vessant de la producció 

- Santi Vilalta Ens trobem al Ferran Clua

5 Presentació dels germinats i l’estèvia 
des de la vessant de la salut

- Josep Arnau Ens trobem al Catalunya

6 Exposició sobre l’Aula de Ciències i 
les TIC-TAC

- Jesús Chivite Ens trobem al Joan Maragall

7 Treball sobre la proposta d’intercanvi 
de llavors 
Proposta per a escriure un llibre sobre 
la nostra experiència educativa en-
torn els horts escolars i l’educació per 
la sostenibilitat

- Miren Rekondo i 
Mariona Espinet (UAB)

-

Ens trobem a Nostra Senyora de 
Montserrat

Jornada de secundària: “Com podem Ens trobem al Casino de La Floresta



avançar en l’educació per la sosteni-
bilitat?”
Explicació de l’experiència de l’Art a 
l’Hort

- Alba Serra i Dolors 
Serra

Ens trobem a la Biblioteca municipal

8 Explicació de les experiències amb 
germinats

Treball entre etapes per l’intercanvi 
de les llavors

- Sandra Morte, Rosa 
maria Escudero i Roser 
Garcia (escoles bressol)

- Mercè Aguas (Ciutat 
d’Alba)

Ens trobem al Joaquima Pla i Farreras

9 Exposició sobre la feina de l’hort me-
dicinal i la meditació

Taller d’extracció de llavors

- Eduard Garcia (Arnau 
Cadell)

- Marta de Buen, Kevin 
Fisher i Germán Llerena

Ens trobem a La Floresta

10 Reflexions sobre l’exposició de pòs-
ters
Valoració de la feina feta

- Jana Martínez, 
dissenyadora

Ens trobem a can Coll

Any 5, curs 2011-2012
1 Presentació del cinquè     curs   de treball 

ESLV. Proposta d’ApS. Guia Rodamon. 
-

2 Proposta per treballar     la     llengua   a tra-
vés de l’hort amb un bloc. 

- Xavier Fontich (UAB) Ens     trobem     a     l  ’  IES     Angeleta     Ferrer     i 
Sensat

3 Anàlisi d’un model d’escola agrecolò-
gica de primària. Intercanvis de lla-
vors a l’Educació Infantil

- Núria Puigdomènech, 
Carme Delgado i Anna 
Valderrama (Turó can 
Mates)

Ens trobem al Turó can Mates

4 i 5 Proposta d’Aprenentatge Servei per-
què la secundària ajudi a aprendre a 
la primària i infantil. Projecte ApS del 
PQPI-PTT amb l’escola Catalunya.

- Àngel Arroyes (Centre 
Promotor de l’ApS)

- Sara Maroto (Diputació 
de Barcelona)

Ens trobem a l’ajuntament

6 Projecte jardiners del PQPI-PTT amb 
l’escola Catalunya

- Montserrat Gonzàlez 
(PQPI-PTT)

Ens trobem al Gerbert d’Orlhac

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/481b_presentacio_curs_-2011-12.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/04/499_acta_2_5.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/487_assessorament_xfontich_2011-121.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/481_guia_rodamon.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/480_proposta_aps.pdf


- Anna Castellví 
(Angeleta Ferrer)

7 Taller     agroecològic   sobre herbes me-
dicinals, l’Olivera de Sant Cugat

- May   Dominguez 
(fitoterapeuta)

- Pilar Comas (Xarxa de 
Parcs de les Olors)

- Miquell Vallmitjana 
(Foix), Marta de Buen 
(Olivera-Collserola) i 
Germán Llerena (Medi 
Ambient)

Ens trobem a l’Olivera

8 Com fem front a la crisi econòmica?-1 - Ens trobem a Ciutat d’Alba
9 Com fem front a la crisi econòmica?-2 - Ens trobem al Jaume Ferran i Clua
10 Com fem front a la crisi econòmica?-3 

Taller agroecològic sobre plagues a 
l’hort i priorització de les accions da-
vant la crisi.

- Alba Sànchez (l’Ortiga) Ens trobem al Pins del Vallès

11 Avaluació dels processos d’Aprenen-
tatge Servei. Manteniment d’horts a 
l’estiu.

- Miren Rekondo (UAB)
- Montserrat Gonzàlez 

(PQPI-PTT) i Sílvia 
Àlvarez (Catalunya)

- Anna Castellví 
(Angeleta Ferrer), Jordi 
i Mercè Aguas (Ciutat 
d’Alba)

- Josep Maria Casado 
(Pla Farreras), Anna 
Fitó (Gerbert d’Orlhac), 
i Marta de Buen 
(Collserola)

- Marta Cabré (Pins), 
Marta de Buen 
(Collserola-Olivera) i 

Ens trobem a La Floresta

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/529_herbes_remeieres_may_dominguez.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/528_hort_medicinal_ies_arnau_cadell.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/516_taller_herbes_remeieres.pdf


German Llerena (Medi 
Ambient)

12 Trobada amb el nou regidor de Medi 
Ambient per renovar el compromís 
ajuntament-escoles

- Joan Puigdomènech 
(regidor de Medi 
Ambient)

Ens trobem a can Montmany


