
A la segona sessió del seminari hem compartit les nostres inquietuds amb els participants del seminari de l’hort de 
l’Agenda 21 Escolar de Sant Cugat, una bona manera d’ampliar hortizons, conèxier noves iniciatives i enriquir-nos 
mutuament amb l’etapa de secundària com a protagonista. Ens tornarem a trobar el 10 de novembre de 17.30 a 
20.00h a l’Escola Pia de Sarrià Calassanç. 
 
Després de fer la tradicional ullada a l’hort de l’Institut Vall d’Hebron hem comptat amb la presentació d’en Xavier 
Montagut, professor de secundària i membre de la Xarxa de Consum Solidari, que ens ha il·lustrat amb diversos 
exemples per tractar el concepte de sobirania alimentària a l’aula.  
 
Posteriorment, tots els participants hem intentat respondre la següent pregunta:  
 
Quines oportunitats presenta l’etapa de secundària per fer un hort al centre? (Aquí us deixem el que va sortir) 

Futur laboral proper 
Fer coses molt diferents que a l’aula 
Activitats a l’aire lliure 
Fer coses productives ràpidament 
Aprendre divertint-se 
Suar aprenent 
Responsabilitat (eines, feines) 
Treballar en equip 
Facilitar la feina als de primària 
Compartir 
Contacte amb la terra i amb processos vitals 
Practicar conceptes teòrics 
Experimentar 
Plantejar-se noves preguntes i dubtes: buscar solucions 
Menjar/veure el resultat de la feina: productes 
Cohesionar el grup 
Sentir-se vius en la vida del centre escolar i en la cura d’aquest 
Convivència 
Esforç en grup 
Veure el “profe” embrutant-se com ells/es 
Festes del centre 
Amistat 
Treball en grup 
Produir pels companys 
Activitats pràctiques 
Autogestió d’activitats 
Ser creatius 
Sortir de l’aula 
Menjador 
Relació amb el medi  
Cicle de les plantes/matèria 
Treball interdisciplinar 
Dissenyar un projecte col·lectiu 
Tenir cura de... 
Veure créixer... 
Tocar... 
Ajuda a conèixer la temporització dels diferents conreus al llarg de l’any 
Permet autonomia i treball en equip i responsabilitat durant el seu manteniment (reg, adob) 
Facilita i ajuda a distingir varietats i espècies vegetals que molts alumnes no havien menjat ni 
vist mai 
Facilita la recerca  ajuda a fomentar la curiositat 
Experimentar 
Conèixer que la lluna influeix a l’hora de cultiva i sempre s’ha utilitzat 
Treball de manera transversal (ciències, tecnologia...) 
Aprendre a treballar en grup, cooperativament 



Conèixer com es pot aprofitar la matèria orgànica 
Valorar els aliments que mengem i les persones que els cultiven 
Reflexionar, compartir temes variats com el cicle de la vida, el treball, l’espera, aprendre a 
tenir cura de... 
Sortir de la rutina acadèmica 
L’edat 
Tenen molta energia 
És una etapa en què enceten el pensament crític 
Sortir del pensament únic 

 
Aquí teniu el web del projecte de VSF-Justícia Alimentària Global – Alimentacción: 
http://www.alimentaccion.net/ 
 
Aquí us deixem alguns dels recursos que va comentar la Gemma durant el debat: 
 
Vídeo Bill Mollison sobre permacultura: https://www.youtube.com/watch?v=nQVPRoRZTjQ#t=186 
 
Vídeo Rainbow Valley Farm: http://www.youtube.com/watch?v=mTMNGLE_fec 
 
Imatge ou industrial vs. permacultura: http://homeandgardeninspiration.net/home/permaculture/  
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