
Assistents: Anna Calvo (EB Valldoreix), Isabel Gómez (Joan Maragall), Laia 
Tarrida (Collserola), Mercè Aguas (Ciutat d'Alba), Carme Delgado (Turó can 
Mates), Ivanna Campos (Pins del Vallès), Francesc Carbó (Ferran Clua), Josep 
Maria Casado (Pla Farreras), Eduard Garcia (Arnau Cadell), Montserrat González 
(PQPI-PTT Sant Cugat), Marta Cabré (Pins del Vallès), Anna Valderrama (Turó 
can Mates i Gerbert d'Orlhac), Marta de Buen (Collserola i Olivera), Teresa 
Canyelles (Can Coll - parc Collserola), Aitana Martín-Aragón (L'Ortiga), Melani 
Màrquez (estudiant investigadora), Mariona Espinet (UAB) i Germán Llerena 
(Medi Ambient).

Ordre del dia:
• Presentació i situació de cadascú
• Què tenim per continuar?

• El bloc
• El compostatge
• La proposta del TOT Sant Cugat
• L’equip d’educadores/r
• Un espai d’hort urbà

• Com continuem? 

L’Ortiga ens fa una visita a la finca de can Montmany. Arriba el nou 
regidor de Medi Ambient Joan Puigdomènech, amb qui llegim el 
Manifest del grup davant la crisi i les retallades i comentem els cr. 
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Acta de la primera trobada del sisè curs del grup de treball
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA  

26 de setembre 2012 a les 17:30h a la Torreblanca 
Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès

Resum: fem una ronda d’explicació de la situació de cada 
centre i cadascú, a veure com estem en aquest curs tan difícil.  
Som molts menys centres (11 davant dels 20 que solíem ser), 
però els ànims són  bons: hi ha projectes i il·lusió per 
continuar, les educadores agroambientals continuen el seu 
suport i el nostre grup continua per sisè any. La Marta ens 
presenta el millor vídeo que mai s’ha fet sobre els projectes 
d’agroecologia escolar. Parlem del que tenim: el compostatge, 
el bloc, una proposta per escriure una plana cada setmana al 
TOT Sant Cugat aquest curs,  l'equip  d'educadores i un 
possible projecte d’espai d’hort urbà. Deixem per la propera 
sessió la decisió sobre què fem aquest curs.



Fem una breu valoració del curs i ens dediquem a celebrar-nos els 5 
s 1) Presentació i situació de cadascú

Mariona Espinet i Germán Llerena: 
Benvingudes/ts a aquest sisè any de grup 
de treball ESLV. Sabem que aquest any la 
situació als centres és molt difícil i la prova 
és que venim menys que els anys 
anteriors. Seria bo fer una ronda de 
presentació, perquè hi ha dues persones 
totalment noves, i per explicar quina és la 
vostra situació i la situació del vostre 
centre, de cara a veure què podrem fer i 
amb què comptem aquest nou curs.

Josep Maria Casado: jo sóc professor de l’IES Joaquima Pla i Farreras i porto 
el tema de l’hort i la sostenibilitat al meu centre, que fem amb primer i segon 
d’ESO, dues hores setmanals, i aquest curs és una optativa quatrimestral.

Anna Valderrama: jo sóc educadora de l’hort de l’escola Turó can Mates i de 
l’escola Gerbert d’Orlhac. La Carme ja explicarà del Turó, al Gerbert aquest any 
iniciem amb l’hort l’horari lectiu! És una novetat important. Estem a punt de 
començar. També fem noves experiències: amb tot el grup fora i la mestre (no 
mitjos grups) a p5. També s’afegeixen extraescolars de mig dia, que trobem 
molt positiu. Treballarem des de p3 a 6è.

Marta Cabré: jo també sóc educadora de l’escola Pins del Vallès, fem de p3 a 
6è també i seguim, amb ànims.

Montse Gonzàlez: jo sóc professora del PQPI-PTT de Sant Cugat. Ens han 
reduït el pressupost, però seguim amb el grup de nois fent jardineria com a eix 
de treball i seguirem fent l’ApS amb l’escola Catalunya1. A més, aquest curs 
volem fer tanques.

Germán: quines tanques fareu?

Montse: la nostra i les que em digueu, les que tu em diguis.

Germán: perfecte! Gràcies.

Mercè Aguas: jo sóc mestra i estic a la Direcció de l’escola Ciutat d’Alba i 
seguim amb la feina, també amb l’hort. Aquest curs 
posarem el pes del manteniment diari a segon. 
Tercer, quart i altres cursos farem actuacions, amb 
l’objectiu de provocar mirades cap a l’hort per part 
d’altres cursos. 

Voldríem continuar l’experiència de l’ApS amb 
l’Angeleta Ferrer, i veig que no ha vingut l’Anna...

1 Veure la darrera acta del curs passat.
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Mariona i Germán: sí, l’Anna Castellví ens ha enviat un missatge amb 
abraçades pel grup en el que diu:

“Aquest curs tampoc faig alternativa a la religió ni res que pugui incloure l'APS. Classes a tope pu-
res i dures. L'Hort seguirà en marxa però moltes altres coses ja no es poden fer”.

Esperem unes setmanes a veure com va tot, però.

Eduard Garcia: sóc professor de l’IES Arnau Cadell, allà fem diverses 
actuacions sobre sostenibilitat i tenim també un hort de plantes medicinals. 
Tenim moltes ganes de fer coses, aquest curs podríem fer ApS. Aquí seguim.

Laia Tarrida: sóc mestra d’infantil de l’escola Collserola, estic a l’hort del 
parvulari, el segon espai d’hort de l’escola, que són taules. Estem molt 
engrescades i continuarem. També el menjador s’està animant a fer feina en 
aquest àmbit, i això és molt positiu.

Marta de Buen: sóc educadora a l’escola Collserola i l’escola l’Olivera. Les 
escoles, les AMPAs, mantenen el meu contracte de manera que continuem, 
això és molt important. Estem veient quines estratègies fem per tenir una 
proximitat física amb els cursos de segon i quart, per poder treballar bé en 
grups. A l’Olivera treballem amb cicle infantil i inicial. Suposo que la Bibi 
continuarà venint...

Mariona i Germán: també tenim un missatge de la Bibiana Fontanet, de 
l’Olivera, que ens envia abraçades i diu que:

“aquest curs tinc canvis importants a l'escola: Portaré l'Aula d'acollida als matins ens n'han retallat 
1/2 i a la tarda sóc tutora de P3. No podré formar part de la Comissió de Sostenibilitat/hort ja que 
he de participar en  la de Convivència. He  fet  [gestions] amb  la  intenció de  facilitar  la continuïtat 
amb el grup ESLV... A hores d'ara no sé si a algú li serà possible. Jo estaré encantada de continuar 
rebent les informacions... i de mantenir el contacte, encara que sigui virtualment
TENIU EL MEU COR
                     Bibi”

És a dir que no podrem comptar físicament amb ella al grup, però ens seguirà. 
Està clar que aquest curs és més complicat, però el contacte el continuarem 
més enllà de les nostres reunions.

Aitana Martín-Aragón: jo sóc educadora 
de l’associació l’Ortiga, que actualment 
realitzem les activitats del Pla de 
Dinamització Educativa (menys la de 
bressol, que la porta la Rosa) i també 
estem fent activitats al municipi i 
especialment a can Montmany. Aquest 
curs és difícil, tenim una reducció del 
pressupost molt important, però aquí 
estem, farem el que podrem i més!

Doc 683: acta 16 ESLV
Pàgina: 3



Melani Màrquez: jo fa temps que a través del Germán vaig seguint les 
vostres aventures. He fet ciències ambientals i un màster de sostenibilitat, i he 
vist l’oportunitat de demanar una beca per fer una investigació educativa, de 
manera que podria fer-vos alguna proposta, en el marc de l’agenda 21 Escolar, 
i investigar com aprèn l’alumnat temes de compostatge o altres. 

Ivanna Campos: jo sóc nova, recent arribada a Sant Cugat i al Pins del Vallès, 
sóc mestra d’educació física i m’he posat amb el tema de l’hort i la 
sostenibilitat, a la comissió ambiental. Bé, aquí estic amb ganes de veure què.

Mariona i Germán: també podem aprofitar per fer-vos arribar unes paraules 
de la Pilar:
 
“Quan va acabar el curs i vam fer l'última sessió, no vaig trobar el moment de dir-vos que aquest  
curs que ara comença no vindria perquè m'he canviat de lloc de residència i també d'escola. M'he 
anat a viure a (...) Tarragona. (...) Espero poder portar a la pràctica el que he après amb vosaltres 
aquests anys que he format part del grup de sostenibilitat, ja que ara que visc al camp, potser faig un 
hort que, encara que no sigui escolar, serà familiar. He de dir-vos que estic contenta d'haver format 
part d'aquest grup de treball i que desitjo que pugueu continuar el vostre projecte.
Una abraçada, Pilar Knörr”

I també podem parlar de la Paqui del Centre Aura, que van venir a la darrera 
reunió, estaven ja fent un hort i volien venir tot aquest curs:

“Es posible que ya te haya llegado la noticia por otros cauces, 
EL CENTRO AURA DE S CUGAT  SE CIERRA. A PARTIR DE ENERO 
LOS NIÑOS Y EL PERSONAL SEREMOS REUBICADOS EN 
DIFERENTES RECURSOS NINGUNO DE ELLOS EN S, CUGAT, NI 
CREO QUE ALLI DONDE VAMOS EL PROYECTO DE HUERTO SEA 
POSIBLE,  EN FIN, "poco dura la alegria en la casa del pobre" 
 bueno (...) un abrazo. Paqui”

Francesc Carbó: sóc mestre de l’escola Jaume 
Ferran i Clua de Valldoreix. He de dir que estic molt content per dues notícies 
que acabo de saber: una que estigui per primera vegada amb nosaltres l’Escola 
Bressol de Valldoreix. Estem porta per porta i ens ha estat difícil establir bons 
contactes. Ara, jo, parlant amb l’Anna ja hem començat a preparar una visita 
que faré i presentaré la nostra feina, elles ens presentaran la seva. Molt 
content. 

En segon lloc, celebro que estigui aquí l’Ortiga, l’Aitana, perquè degut a la 
nostra proximitat amb can Montmany volem treballar molt per aprofitar-la i 
establir projectes conjunts. Amb 6è podrem fer més coses, segurament. 

Estem igual: molta il·lusió, ara l’Almodis, la nostra educadora, té una hora més 
cada setmana amb nosaltres. M’ha agradat molt l’expressió de la Mercè: 
nosaltres també volem provocar mirades dels cursos cap a l’hort perquè com el 
Ciutat d’Alba posem el pes curricular de l’hort en un curs: 3er. Aquest any sóc 
el que farà les substitucions, i això pot implicar que em quedi sense temps en 
algun moment, però provarem de sortejar-ho. Pensem seguir endavant –encara 
que tenim menys hores- amb el projecte de l’hort en anglès. 
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Volia demanar que adjuntéssim el manifest, que per nosaltres és un punt 
d’arribada i de partida molt important, perquè li arribi a la gent nova i per 
recuperar-lo com a grup:

Introducció: 

El grup de treball ESLV de l’Agenda 21 Escolar de Sant Cugat està format pels centres educatius EB El Niu, EB Gargot, 
EB La Mimosa, EB Nostra Sra. de Montserrat, EB Tricicle, EB El Molí de Les Planes, Escola Catalunya, Escola Ciutat d'Al-
ba, Escola Collserola, Escola Gerbert d'Orlhac, Escola Jaume Ferran i Clua, Escola Joan Maragall, Escola La Floresta, Es-
cola L'Olivera, Escola Pi d'en Xandri, Escola Pins del Vallès, Escola Turó de Can Mates, Escola Avenç, Escola Thau, Insti-
tut Angeleta Ferrer i Sensat, Institut Arnau Cadell, Institut Joaquima Pla i Farreras, més el sector d’educadors/es agro-
ambientals i la coordinació de la UAB i l’Ajuntament de Sant Cugat.

Com a grup de professionals de l’Educació per la Sostenibilitat ens veiem obligats/des a donar reposta als reptes de la 
sostenibilitat des de les seves vessants econòmica, social, cultural, tecnològica i ecològica. Durant els 5 anys de feina 
que hem fet junts, hem afrontat i reaccionat també davant de la crisi  de la Sequera de 2008, que ens va ajudar a 
concebre'ns també com un agent polític. Les crisis formen part de la nostra manera de treballar i per això les assumim, 
les reflexionem i les volem transformar en oportunitats de canvi. 

Actualment ens trobem en una crisi econòmica que ens afecta a través de retallades públiques en l’àmbit de 
l’educació. Fins ara l’Ajuntament ha fet aportacions econòmiques, en programes i recursos molt positives, però ara està 
en un moment perillós de possible abandonament, que podem reconvertir en un “reprendre el compromís” en un nou 
context de crisi. La crisi és econòmica, però de privada esdevé pública i correm el risc de que esdevingui una crisi en el 
model de gestió pública, en el model de treball conjunt que estem construint. Aquí proposem de nou teixir complicitats 
per afrontar un futur carregat d’incerteses i de situacions difícils a curt termini. L’oportunitat és el treball cap una 
Transició en comptes de cap a un enfonsament o abandó, i aquest és el nostre compromís; estem satisfets de la feina 
feta i volem seguir treballant com equip obert al poble i en col.laboració amb l’ Ajuntament.

Qui som? 

Ara fa 5 anys, en el marc del programa municipal d’educació per la sostenibilitat Agenda 21 Escolar ens varem 
aplegar tots els centres públics de Sant Cugat, des de bressol a secundària, amb l’Ajuntament (Medi Ambient) i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals) per 
treballar de manera transversal a tota l’escolaritat. 

Després de la Primera Jornada d’Educació Ambiental a Sant Cugat l’abril de 2007 varem formar el grup de treball 
Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida en el marc del Pla de Formació de Zona dels Serveis Educatius 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, formada per unes 30-35 persones representants de 
cada centre públic i alguns de concertats-privats, representants del sector d’educadors/es ambientals, de la UAB i 
l’Ajuntament. Aquest grup ha estat motor de l’Agroecologia Escolar que hem desenvolupat i ha esdevingut, segons el 
conveni signat entre les escoles i l’Ajuntament, la Coordinadora del programa Agenda 21 Escolar. 

Què fem?
• Hem focalitzat el nostre treball en un àmbit concret de l’Educació per la Sostenibilitat que estem construint 

entre tots i totes: l’Agroecologia Escolar. Aquest àmbit ens permet la connexió amb el territori i la 
comunitat, el treball amb reptes socioambientals i la participació autèntica de manera més profunda que amb 
altres perspectives. Però això no ha impedit el desenvolupament d’altres aspectes de l’ES com els residus, 
l’aigua, l’energia, etc.

1. A través del grup ESLV desenvolupem un treball  conjunt de tota l’escolaritat: de 0 a 18 anys i universitat 
inclosa. No és gens habitual l’existència d’un espai de treball que aplegui tota la l’escolaritat. En aquest sentit, 
volem emfatitzar la inclusió de l’Escola Bressol en aquest grup i en el programa A21E. El seu paper és molt 
important perquè ens plantegem un projecte d’educació per la sostenibilitat que es desenvolupi al llarg de 
tota la vida. 

2. Hem construït plegats un model de col·laboració entre institucions que no és l’habitual i ens el creiem: 
els centres escolars, la universitat i l’Ajuntament formem part d’aquest programa en un veritable treball en 
xarxa de territori, apoderant tots els actors i respectant la diversitat de cadascú per desenvolupar un projecte 
comú. 

3. En l’hort escolar ha nascut una nova figura laboral clau per l’Agroecologia Escolar: l’educador/a 
agroambiental. Aquest sector de treballadors/es pertany a les comunitats escolars (això no passa 
habitualment) i obre les seves portes a la connexió amb l’entorn social i territorial. Actualment hi ha 8 
persones treballant als horts escolars a Sant Cugat. 

4. Actualment estem en una fase de connexió amb altres xarxes educatives del territori català i europeu, 
aportant la nostra particularitat i l’experiència d’aquests anys. Hem participat, com Agenda 21 Escolar de Sant 
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Cugat, a la xarxa catalana Edusost, a la xarxa internacional CoDeS i ara és moment d’anar-se integrant en la 
XESC. 

El programa ha treballat per les transformacions en diversos aspectes:

5. Físic: el desenvolupament del treball amb la xarxa d’horts escolars ha estat clau per l’inici de la 
transformació territorial que es viu ara amb can Montmany i va iniciar-se amb intents a la Torre Negra. Ha 
significat també una sèrie de conquestes a cada escola per part dels docents implicats per tal d’ampliar-ne 
l’impacte. En 5 anys hem passat de 3-4 horts escolars a més de 30, i molts  mestres i educadors han fet seus 
els projectes i a cada centre educatiu les propostes han anat obrint compromisos i accions esperançadores 
cara a l’engrescament de l’alumnat.

6. Recerca i difusió: la recerca com a element dinamitzador ha permès la innovació continuada i la 
participació del sector universitari. La recerca no s’ha plantejat com un estudi encarregat que queda al calaix 
de qui l’ha encarregat, o les conclusions del qual queden perquè les desenvolupin les escoles, sinó que ha 
estat motor continuat d’innovacions i experiències que ens han permès anar reflexionant i millorant la nostra 
actuació. S’han realitzat 10 treballs de recerca, s’han fet 7 presentacions a congressos i jornades nacionals i 
internacionals aportant l’experiència santcugatenca i s'ha creat una col·lecció de monografies de 10 volums.

7. Currículum: l’hort és una eina de treball, una nova aula escolar, pel desenvolupament de competències en 
totes les matèries. S'han incorporat les àrees de tecnologia, art, coneixement del medi natural i social, 
ciutadania i llengua. El treball de l’educació per la sostenibilitat ha estat transversal i sovint s’ha vist 
relacionat en accions tutorials i reflexions de dinàmiques d’aula.

8. Comunitat:  el treball permet construir i articular comunitat a Sant Cugat a través del programa, ja que l’hort 
és un espai de connexió per molts projectes amb actors que no estan en un principi involucrats amb les 
escoles. Hi han participat pagesos/es, jubilats/des, malalts mentals, persones aturades, estudiants en 
pràctiques, investigadors/es i l'educador/a agroambiental com s'ha dit. Moltes famílies han integrat les 
propostes i a casa han fet més reciclatge, han construït el propi hort o simplement han xerrat del que fèiem a 
l’escola. 

Al final d’aquests 5 anys veiem que hem aconseguit un grau de cohesió, qualitat i compromís en el desenvolupament 
de l’educació per la sostenibilitat que ens fa estar contents i agraïts/des amb tots els actors implicats. Sense el treball 
conjunt entre escoles, educadors/es agroambientals, la universitat i l’Ajuntament, no ho hauríem aconseguit.

Què ens passa?

Estem vivint uns problemes com a conseqüència de les retallades derivades de la crisi pública actual: 

• El manteniment de l’hort un cop implantat és molt més barat que la primera posada en marxa, però és 
necessari una despesa continuada que permeti la renovació de terra i entrades a l’hort. Ara aquesta despesa 
depèn exclusivament de les escoles, algunes amb partides dedicades a això en el seu pressupost, i de les 
famílies, que tenen problemes creixents pel manteniment de les quotes. 

• La retallada afecta a les educadores agroambientals, especialment i de manera immediata a la que dóna 
suport a bressol. La resta, mentre les AFAs que ho fan continuïn donant suport, aguantaran. Però la situació 
general sempre ha estat precària. Són un factor clau per l'èxit i cal apostar per aquesta figura. En el cas de 
l'Escola Bressol, el suport és tan important que correm el risc de perdre aquesta participació.

• La retallada ens deixa sense el vincle amb la universitat, que coordina el programa, fa la formació i 
impulsa la recerca.

• La retallada afecta al PDE. Ens anys anteriors les escoles hem vist que l'Ajuntament ha deixat de pagar el 
transport de les activitats, amb l'excepció precisament de Medi Ambient. Les activitats de l'eix alimentari 
permeten les escoles anar als processos de producció reals i intervenir en ells, complementant els nostres 
projectes escolars (precisament can Montmany és una aposta molt interessant de futur, ja que es tracta d’una 
finca agroecològica que ens ha obert les portes als processis productius reals). Per poder accedir a can 
Montmany, Torre Negra, els horts de can Mates, etc, ha estat important que es pagués el transport d'aquestes 
activitats. Malauradament, Medi Ambient ens anuncia que també deixarà de pagar aquest transport. 

Què demanem i proposem? Proposta de compromís amb l’Ajuntament 

Política

Cal fer una feina política per animar al Departament d’Agricultura a implicar-se en l'agreocologia escolar, com a 
part fonamental del foment de l'agricultura urbana i sostenible que ja està començant a fer, de la mateixa manera que 
ho ha fet històricament el Dept de Medi Ambient amb l'educació ambiental. Medi Ambient pot fer de pont amb 
Agricultura per impulsar aquesta vessant educativa dels programes de foment de l'agricultura ecològica i periurbana. 
El pas que veiem important en la situació actual és desenvolupar un projecte de menjador escolar que atengui la crisi 
amb el menjar que ja arriba i els aspectes de sostenibilitat. Aquest projecte ha de ser necessàriament de producció 
local, i per això és de continuïtat de la feina que hem anat desenvolupant. L’Ajuntament pot plantejar-ho allà on calgui 
(Consell Comarcal, Diputació, Departament...).
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Economia

Es proposa que es renovi el conveni Ajuntament-Escoles perquè no quedi sense efecte: que en comptes de 
“l’Ajuntament donarà X diners cada any a les escoles com a subvenció” digui que l’Ajuntament cercarà diners (públics 
o privats) per destinar-los als següents conceptes:

• L’educador/a agroambiental de bressol és prioritària; la participació del primer nivell educatiu depèn 
bastant d’aquest suport. La resta és desitjable.

• Formació de mestres: ponències, tallers, acompanyaments, etc., tot això és el que ha permès aquests anys 
rebre idees i propostes per desenvolupar feina als centres. 

• Manteniment dels horts: ara és mínim, no és com en el moment de posar en marxa l’hort, sinó que el 
planter és molt barat, les eines es trenquen poc, una mica de terra cada x temps, etc.

• Actuacions més grans: en cas d’aconseguir més diners, considerem que podem fer una llista de prioritats, 
com seria en algunes escoles una pèrgola que permet treballar a fora i fer dos mitjos grups amb el docent 
sempre present.

Social

• Les escoles posarem en marxa a partir del curs que ve la relació amb les famílies com quelcom de 
prioritari. El manteniment dels horts a l’estiu, alguna ajuda alimentària concreta a famílies amb dificultats, 
tallers compartits, etc. És un eix de cohesió social per la nostra ciutat que veiem important i és el compromís 
de les escoles.  

• Les escoles hem començat a ajudar-nos a nosaltres mateixes a través de grups d’alumnes que fan tallers 
als altres, amb l'aprenentatge servei. L’activitat és complexa i interessant, substitueix parcialment el PDE, 
però necessita suport (dinamització i acompanyament) sobretot al principi i el transport dels grups el faria 
molt més viable. 

• A partir d'ara, les escoles ens hem compromès a escriure una plana al TOT cada setmana sobre els horts 
escolars i el programa Agenda 21 Escolar.

• L’Ajuntament pot facilitar molts aspectes sense aportació econòmica. L’exemple més clar és un carnet 
d’escola per la deixalleria i per la planta de compostatge, que no obligués a anar demanant els 
permisos cada vegada a Serveis Urbans. Això permetria que les escoles tinguessin en les deixalleries un punt 
en el que recollir material útil per les escoles. Però és un exemple que es pot estendre a altres serveis, en una 
col·laboració Ajuntament-escoles més integral.

Recerca

La recerca i la coordinació pedagògica de la universitat ha estat clau. La idea no és que la universitat o altres “experts” 
facin un estudi encarregat i ens en deixin les conclusions perquè les escoles fem el que puguem amb elles, sinó que es 
tracta d’un treball en xarxa entre totes les institucions educatives del territori per anar avançant i afrontant els reptes. 
L’Ajuntament podria provar de lligar aquesta col·laboració d’una manera sostinguda amb la UAB, i igualment iniciar-ne 
d’altres amb universitats com l’ETSAV o altres amb implantació territorial.

Pensem que hem de teixir de nou complicitats per redreçar l'actual situació cap a un procés de Transició que ens 
permeti continuar i renovar el treball de transformació educativa envers un municipi més sostenible i agroecològic. Hi 
creiem i hi volem donar continuïtat des del compromís conjunt i les responsabilitats que en el nou enfoc caldrà que tots 
fem nostres.

Sant Cugat del Vallès, 27 de juny de 2012

 
Isabel Gómez: jo sóc mestra de l’escola Joan Maragall, estic al parvulari i 
tenim l’hort de parvulari. Primària seguiran aquest curs amb l’estació 
meteorològica (cicle superior) i les altres feines de residus (cicle inicial) que 
fan, i nosaltres amb l’hort. Seguim endavant. Les tutores són les que el tiren 
endavant. Tenim retallades importants, però l’hort no l’han retallat! Treballem 
amb grups de 13-14 alumnes.

Anna Calvo: jo sóc mestra de l’Escola Bressol de Valldoreix. A nosaltres ens 
han pujat les ràtios, treballem amb 20 alumnes de 2 anys... 

Jo sóc nova aquí, de fet no venia sabent de què anava això. Tenim un hort i una 
taula, farem feina. És cert que ara estem en moment d’adaptació i l’hort 

Doc 683: acta 16 ESLV
Pàgina: 7



encara no toca, però més endavant sí ho farem.

Mariona i Germán: aprofitem per informar-vos 
que les bressoleres que no han vingut avui ens han 
explicat que han pres la decisió de no fer formació 
com a escoles aquest curs. Sí les poden fer 
individualment, però llavors serà decisió de cada 
mestra/e, i ara, com explica l’Anna, és moment 
d’adaptació i no estan per això, potser més 
endavant van venint, però no és segur.

En canvi, ens han demanat que informem el grup que algunes escoles han 
aconseguit el suport d’avis i àvies de les famílies pel manteniment dels horts, i 
això és molt bona notícia. Va en la línia del treball que ens plantejàvem aquest 
curs sobre la connexió amb les famílies. 

Teresa Canyelles: jo sóc educadora de can Coll, del Consorci del Parc Natural 
de Collserola. També tenim pèrdua de gent, retallades, però seguim, tenim 
noves activitats que podreu veure al nostre web i que us porto en paper per 
donar-vos després. 

Carme Delgado: jo sóc mestra de l’escola Turó can Mates. Estem força bé, 
treballem des de p3 a 6è a l’hort, quinzenalment. 

Carme i AnnaV: Estem provant coses noves, com que Infantil surti tot el grup 
amb la mestra, a vegades treballa mig grup i a vegades pot ser sencer. I també 
fer barreges d’edats per projectes.

Mariona: aprofito per preguntar: encara feu apadrinaments al Collserola?

MartaB: no, ara no els podem fer per l’horari.

Mariona: jo sóc professora al Departament de 
didàctica de la Matemàtica i les Ciències 
Experimentals de la facultat d’Educació de la UAB, i 
amb el Germán coordinem el programa municipal 
Agenda 21 Escolar. Continuem aquí, a pesar de que 
és un any dur i que ja treballem de manera voluntària 
en molts aspectes. Celebro que estiguem uns quants centres aquí, la majoria 
de projectes en marxa i amb ganes, això és molt important.

De fet, no sabíem si avui ens trobaríem que no hi havia grup! I veiem que sí. 

MartaB: jo he dut un vídeo que hem fet sobre el projecte de llavors. És un 
testimoni. El projecte de llavors el varem iniciar com a xarxa i nosaltres 
continuem, volia preguntar quina intenció tenim de continuar? perquè llavors 
podríem pensar en l’intercanvi, i ja veureu que aquest vídeo ens ajudaria. El 
podreu veure i fer servir, està penjat a http://34ciclemitja.blogspot.com.es/ i a 
http://www.youtube.com/watch?v=JZSdLsH-DH8&feature=player_embedded
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ESLV sencer: [Aplaudiments] és preciós! L’alumnat és el protagonista, el que 
ho explica i es fa al llarg de tot el cicle. Molt bon vídeo! Felicitacions a l’alumnat 
i especialment a la Marta per la currada. És una eina molt bona per reiniciar el 
cicle de la fava Reina Mora i altres llavors. 

MartaB: editar-ho va ser un mal de cap, a finals de curs, però gravar-ho va ser 
molt fàcil al llarg de tot el curs, i molt divertit i interessant.

Francesc: el vídeo ens pot servir per engrescar els nostres grups. A més, ens 
pot ajudar a diferenciar les llavors ecològiques i autòctones de les comprades. 
Si ens el prestes, ho agrairíem molt. 

Crec que hem de tendir a explicar el que fan altres escoles. 

MartaB: el podeu fer servir, està penjat.

Mariona: és un exemple de que una llavor és una 
història. I quan ho veus te n’adones com els nens i 
nenes són molt bons comunicadors, per transmetre la 
seva experiència. Moltes felicitats!

2) Què tenim per continuar?

Mariona: Bé, abans de decidir què farem aquest curs, 
volíem posar sobre la taula de què disposem, apart 
d’aquest equip humà.

2.1) El bloc

Germán: a http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ trobareu el nostre bloc. 
Ja hi ha moltes coses penjades: experiències escolars que heu presentat aquí, 
les activitats del PDE, les recerques fetes, les actes de tots els cursos, els links 
als vostres blocs, etc.

Apart d’un aparador de cara a l’exterior, és també un centre de recursos virtual 
per nosaltres i per compartir. Tot allò que vulgueu penjar per poder-lo després 
difondre, no ho dubteu.

2.2) El compostatge 

Germán: recordar només que la planta de compostatge la podem continuar 
fent servir per adquirir compostatge gratuït per les escoles. Ha de ser dilluns, i 
cal avisar amb una setmaneta. Si és a la tarda, potser jo puc aconseguir alguna 
furgo de l’ajuntament i 
anar-hi amb algú de 
vosaltres (ens 
embrutem bastant! No 
vingueu amb roba de 
gala! I millor amb 
guants, i millor encara 
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amb una pala). És important disposar de sacs grans pel transport. 

Mercè: com ho podríem fer pels sacs?

Josep Maria: jo en tinc un de sobres, us el presto i me'l torneu.

2.3) La proposta del TOT Sant Cugat

Francesc: ja el curs passat vaig fer una trobadeta 
informal amb el Josep Maria Vallès, el director del TOT 
Sant Cugat. Va sorgir la idea de fer una plana 
setmanal com a grup, en el marc de la feina de donar-
nos a conèixer com a grup i la feina que fem, arribar 
les famílies i aconseguir complicitats. Ara al setembre 
varem repetir la reunió amb la Mariona i el Germán, el 
Josep Maria Vallès ens va proposar una mena de 

plana que solen fer 
–ho fa el Club 
Muntanyenc, el 
parc de Collserola, 
etc- i varem tenir 
una sèrie d’idees 
possibles. Avui us 
ho volíem proposar 
i obrir un debat 
sobre la possibilitat 
de fer-ho.

La proposta del TOT 
inclou un nom 
genèric que caldria 
pensar entre 
tothom i tres espais 
bàsics: un articlet 
de fons, un 
requadre estil 
“consells” i un altre 
tipus agenda o 
“proposta”.
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Germán: aquí a sota un exemple de com seria explicar una experiència 
concreta, he posat la de la presa de decisions feta a l’escola Gerbert d’Orlhac 
per l’Anna Fitó i la Miren Rekondo, que ens la va explicar aquí:

Taller sobre participació i consens. 
Les coses que fem a l’hort, qui les 
proposa? Com es decideixen? Us volem 
explicar una experiència en la que 
l’alumnat de l’escola Gerbert d’Orlhac ha 
treballat per fer una presa de decisions 
democràtica i crítica. 
1) En primer lloc hem preguntat als 
alumnes quines coses decidien a l’escola, 
i hem vist que ben poc. Varem establir 
unes normes pel debat consensuades, ja 
que s’adonen que no tenen capacitat de 
posarse d’acord.  
2) En segon lloc hem plantejat el problema: Què entenen ells/es per una plaga? Quines poden ser 
perilloses i què podríem fer? A ciències naturals ho havien estudiat, i ho tenien clar. Es va fer 
observació de pugons a bledes i carxoferes. Es va fer un debat
sobre les accions que havien pesat en grups, posta en comú i tria d’una o dues. Van debatre entre 
introduir marietes (que es mengen els pugons) o cremar les plantes afectades.
3) En tercer lloc varem començar a prendre decisions tàctiques sobre com implementar la mesura 
utilitzant les normes establertes. Quan ho hem debatut, s’han sentit més contents i motivats/des per 
durlo a la pràctica. És important planificar bé i deixar temps per prendre decisions. Es necessita 
temps per ferho. 
4) Conclusions:
∙ L’hort és una oportunitat.
∙ Es necessita temps per les decisions i l’aprenentatge.
∙ Es va guanyar en autonomia al llarg del procés.
∙ Després se senten protagonistes i motivats/des.
∙ Els nanos veuen l’espai de l’hort com d’acció, i no com de reflexió.

El consell:  Recollir llavors de tomàquets
L’estiu  i  el  final  d’estiu  és  el  moment  per  recollir  les 
llavors de tomàquet. La tècnica és més complicada que 
amb altres plantes, i per això us volem fer 5 cèntims:
Necessitem  tomàquets madurs, ganivets, un bol, aigua, 
culleretes  i  un  colador.  1)  S’extreuen  les  llavors  amb 
culleretes  en  un  bol  i  es  deixen  allà.  El  gel  que  les 
envolta  ens  ajudarà  a  mantenir  la  humitat.  2)  Traiem 
llavors el bol tres dies després. Un fong ens haurà ajudat 
i s’haurà menjat la part que no ens interessa. 3) Rentem 
les llavors amb el colador. 
Us feu la idea? Si voleu saberne més, consulteunos a 
l’escola / consulteu l’ERA.
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L’article són unes 250 paraules o 1.200 caràcters (sense comptar els espais). El 
requadre de sota seria de 110 paraules i 450 caràcters. Potser la proposta seria 
substituir el segon requadre petit per una segona foto.

Potser l’article podria ser responsabilitat de cada escola, i el requadre de sota 
l’equip d’educadores ho podria assumir. En un dia se’n poden escriure molts.

Francesc: no cal que ho engeguem ja, la proposta és engegar-ho quan 
tinguem ja una mica de material preparat, i decidir-nos a publicar-ho quan 
vulguem. Llavors sí, setmanal. I el compromís seria fer-ho fins a finals de curs i 
més tard en tornem a parlar.

L’objectiu era adreçar-nos a les famílies. Moltes no coneixen prou o gens el que 
fem en aquest àmbit. I també poden beneficiar-se altres escoles que poden 
agafar idees. 

L’article podria ser un tema de fons, una experiència didàctica. I el requadre 
un espai pensat per animar les 
famílies a fer coses concretes, 
plantació, etc. 

L’espai per anuncis és una 
qüestió del Tot, que fan també 
amb altres seccions, i 
permetria que els sortís més 
barata la plana. 

Quan fa més de 15 anys jo 
estava al CRP, ja varem fer 
una plana, que era 
responsabilitat rotativa de 
cada escola. Aquesta vegada 
seria responsabilitat del grup. 

Laia: la primera foto podria 
ser de tot el nostre grup (amb 
les samarretes grogues!).

Francesc: és cert que el 
Josep Maria Vallès ens 
proposava començar amb una 
entrevista a tot el grup, de 
manera que ens presentaríem 
i la setmana següent 
iniciaríem la plana. I la foto 
podria ser de tot el grup.

Isabel: seria bo calcular a quants articles ens tocaria a cadascú, ja que aquest 
any som menys en el grup.
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Mariona: són 40 planes que hem de fer. El requadre de sota poden ser llibres, 
poden ser consells, propostes d’agenda (fires, actes), recordatoris del moment 
de plantar o collir alguna cosa, etc.

MartaB: 40 entre els 12 centres que estem aquí o les 17-18 persones tocarien 
a 2 i una mica més.

Francesc: potser que el Germán ens faci un recull, ja que ho recull tot tant –no 
he vist cap acta més completes que les nostres-, de tot el que s’ha explicat i 
presentat aquí i que podria ser un article de fons, i a partir d’aquí ens repartim 
la feina.  

Carme: no cal fer grans virgueries, es tracta de donar-nos a conèixer. Que 
surtin els diferents actors. És molt interessant.

Francesc: però també estic pensant en un altre apartat possible: l’actualitat. 
És a dir, que podríem demanar que els apartats fossin flexibles i a vegades fer 
més un tema de fons, a vegades més una cosa d’actualitat, etc. Aprofitem per 
explicar allò que no hem pogut explicar del que fem, és una oportunitat.

Isabel: jo estic pensant que els IES podrien fer escriure als alumnes. I a poc a 
poc es podria anar implicant un altre professorat.

Eduard: jo veig moltes possibilitats, només en 
mitja hora ja han sortit moltes idees i crec que val 
la pena aprofitar l’ocasió.

Mercè: per això tenim la xarxa.

Germán: us faig una proposta: jo porto el proper 
dia o envio per mail una proposta d’aquests temes 
que podem escriure (està recollit en el bloc i en 
documents que ja hem fet, adjunt teniu una 
graella primera per fer-se una idea), cadascú 
afegeix els que vulgui afegir i fem la prova 
d’escriure’n cadascú un.

L’experiència d’escriure és la que hem de provar: 
no és del tot fàcil adaptar-se als 1.200 caràcters! I 
el tipus d’article que surti depèn de com 
l’escriguis, hem de pensar en que ens adrecem a gent que no coneix tant el 
món escolar. 

Fem aquesta prova, i un cop tinguem un escrit, sabem que ho podem tirar 
endavant i engeguem.

Francesc: hem de dir al Josep Maria Vallès que sembla que hi ha interès. I que 
probablement començaríem al gener. Us proposo que afegim, a l’article que 
hem d’escriure un títol genèric de la plana i un logo si algú té coneguts/des que 
sàpiguen fer-ne. 
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2.3) L’equip d’educadores/r agroambientals

MartaB, MartaC, AnnaV i Aitana: aquest curs ens hem ajuntat per fer un 
equip i donar suport a la xarxa. Tenim uns (darrers) diners de l’ajuntament per 
fer feina, que signifiquen X hores per treballar per la xarxa (a banda de les 
nostres hores a les escoles). A més, és una manera de fer quadrar més els 
nostres respectius projectes.

L’altre dia varem fer pluja d’idees sobre el 
tema, per imaginar-nos quines actuacions 
podríem fer en el marc del treball per les 
famílies. Podríem dinamitzar processos de 
famílies, fer tallers, formacions sobre 
l’hort... Quines necessitats hi ha? Cal que 
ho establim. 

Ens motiva molt treballar com a equip per 
tota la xarxa. Esperem que traguem 
rendiment d’aquest equip. 

2.4) Un espai d’hort urbà

Germán: la meva feina evoluciona, i ara m’han dedicat a un segon projecte, 
apart de l’escolar: la posada en marxa d’horts socials i zones agrícoles (apart 
de can Montmany, que ja està començant a ser gestionat per un òrgan meitat 
EMD de Valldoreix i meitat Ajuntament). Estem mirant quins terrenys públics hi 
ha al municipi per aquest ús. 

És un moment històric: l’àrea de Territori 
ha posat al servei de fer horts una sèrie 
de terrenys que ja no es preveu que 
rendeixin urbanísticament. El que 
sempre,  des de l’inici del boom 
urbanístic, s’ha pensat que servirien per 
créixer, ara es dedica a fer horts: és el 
moment del decreixement! 

Bé, de tots aquests espais hi ha un que 
és “terreny educatiu”: el que queda 
entremig de l’IES Pla Farreras i l’escola Collserola. És un espai amb tanca, cosa 
que és molt difícil d’aconseguir, i l’aigua pensem que no seria un problema 
massa complicat.

Com veieu la possibilitat de desenvolupar un projecte d’hort social des de les 
escoles?

Mercè, Francesc i més: aquest espai ha estat reivindicat per la directora del 
Collserola, la Mercè Alejo, molts anys, i abans de fer res caldria consultar-ho 
amb ella, amb la direcció dels centres, etc. Compte no fer res abans! És un 
espai que té història i no ens la podem saltar.
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Germán: ok, així ho farem. 

3) Com continuem? 

Francesc: jo vull dir que ens hem de comprometre a acabar a les 19:30h, ja 
que aquest any l’esforç de venir és més gran. És important per no fer al final un 
degoteig, que te'n vas incòmode... ens hem de comprometre.

Germán: ok, així doncs acabem ara i deixem la discussió sobre el què farem 
aquest curts per a la propera sessió?

4) Propera trobada 

Mariona: d’acord. Com que havíem quedat que plantejaríem el tema de la 
participació de les famílies, i els ànims –encara que siguem menys- estan alts, 
quedem que el proper dia:

• El Germán presenta un recull de temes a treballar al TOT
• Cadascú porta un diagnòstic del seu centre: com treballem amb les 

famílies al meu centre? Quins estils de treball, què solem fer? Així sabrem 
què podem plantejar-nos com a treball d’aquest curs.

ens tornem a trobar

A l’escola Ciutat d’Alba
a les 17:30h 

el dimecres 24 d’octubre 2012

Bons curs a tothom!
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