1. TÍTOL: COM

AHIR PEL DEMÀ

2. DADES DEL CENTRE
2.1 NOM DEL CENTRE: Escola Baltasar Segú
2.2 ADREÇA: C/ Guad el Jelú nº 2
43800 VALLS
2.3 CENTRE TIPUS: Màxima complexitat
2.4 TELÈFON: 977600044
2.5 CORREU ELECTRÒNIC: e3004530@xtec.cat
3. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE QUE PROPOSA EL PROJECTE: Maurici Gelambí Torrell
4. DADES DE L’ALUMNAT
Educació infantil i primària: 198 alumnes
5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte comença emmarcat en projectes més grans com el programa d'Escoles Verdes així com
en el d’Escoles Gaia de Racons de Renau.
És un projecte integral de permacultura on s’aprofita tots els recursos presents a l’entorn. Es va
començar amb l'hort on es va fer sis bancals sobrealçats d'agricultura biointensiva i 100% ecològica.
Aquests bancals es tracten com les antigues terres que tenien els pagesos i es treballen en rotacions d’
hivern i estiu, repòs d'estiu i bancals plurianuals. Es treballa de manera manual per part de tots els
alumnes de P3 a 6è d’Educació Primària amb tasques definides o les que ens proposa el mateix hort
segons l'època de l'any.
Aquest projecte es va ampliar amb l'arribada de les gallines. Es compta amb un galliner amb un gall i
quatre gallines que a part de donar-nos ous, aprofiten les restes de l’hort que no són pel consum humà.
La palla del galliner amb els seus excrements és aprofitada per estructurar i esponjar la terra quan es
llaura, a part d’abonar-la.
A part d'això, un grup d’alumnes realitza diàriament el compostatge per tot el que no s'aprofita, com per
exemple les restes d’esmorzar, menjador i galliner.
Posteriorment, es va construir un biòtop aquàtic amb peixos, amfibis i plantes comestibles aquàtiques
(berros d'aigua, menta i plantes oxigenadores per no haver de tractar l'aigua1).
Paral·lelament ens vam unir amb una associació de pagesos locals, l’Almaixera, de recuperació de
genètica antiga, és a dir, llavors que s'han deixat de plantar. De moment, ja s’ha recuperat llavors de
gira-sol gegant, fesol perla de Valls, col de l’espigall i un moresc de varietat autòctona. Un centre
educatiu és el lloc ideal per recuperar llavors ja que la nostra funció no és produir en excés, sinó poder
fer la part educativa de la nostra història i entorn.
A part d'això, tot el que es produeix, tant siguin els ous de les gallines com els productes de l'hort, es
menja elaborant receptes com el coc-ràpid, pa de pessic, crispetes, pipes, amanides, truites de faves,
espinacs, estofats de xiribecs amb pèsols.... Les possibilitats pedagògiques que ens dóna aquest projecte
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fa que es pugui treballar l'expressió oral en diferents idiomes: els alumnes dels nivells superiors
expliquen als companys d'altres aules com s’elabora la recepta, a part dels coneixements que es té de
l'alimentació i de la producció local. A més, els alumnes més grans de l’escola fan de “padrins de l’hort”
dels alumnes de cursos inferiors on els ajuden en les tasques hortícoles.
L’hort compta amb una grada d'observació que també s'utilitza com una aula externa. A més, es va crear
una aula de natura a la pineda de l’escola per treballar en un entorn més agradable.
El centre també compta amb una estació meteorològica digital.

5.1. Objectius
-

Conèixer i fer el seguiment dels cultius plantats.
Conèixer i participar en el cicle de les plantes: plantar, regar, mantenir, recol·lectar.
Recuperar llavors locals per crear un banc de llavors autòctones.
Observar i conèixer les característiques dels animals de l’hort.
Mantenir el galliner.
Conèixer les relacions que s’estableixen entre els elements del biòtop.
Conèixer les característiques i utilitats de les varietats d’arbres que hi ha al jardí botànic de l’escola.
Compostar les restes orgàniques per nodrir l’hort.
Recollir receptes locals i de la resta del món a partir dels productes produïts.
Tenir cura de les plantes i dels animals del nostre entorn.
Respectar l’entorn natural que ens envolta.
Cuidar l’espai exterior de l’escola.
Sensibilitzar els infants sobre els valors de l’alimentació saludable i sostenible.
5.2. Agents implicats

-

Racons de Renau, Entitat Permacultura Local: assessorament.
Comissió de Sostenibilitat del Claustre: planificació, control i avaluació del projecte.
Claustre: participació.
Ajuntament: realització de les grans tasques prèvies.
Personal Laboral del Centre: col·laboració amb la Comissió de Sostenibilitat.
Famílies: participació en les activitats dirigides a la comunitat educativa.
Alumnes de P3 a 6è: protagonistes del projecte.

5.3. Descripció de les activitats desenvolupades

HORT
-

Planificar de la sembra.
Preparar la terra: treure les males herbes
Adobar la terra
Llaurar la terra
Preparar el planter o comprar-lo.
Recuperar les llavors del fruit per la temporada següent i pel banc de llavors.
Plantar

-

Treballar específicament de cada tipus de cultiu i la seva relació.
Realitzar receptes amb els productes de l’hort treballant les tres llengües tant de manera oral com
escrita, així com les matemàtiques i el medi natural o social.
Realitzar les activitats del projecte interdisciplinari L’hort.2
Establir i compartir les normes de l’hort 3
Construcció de l’hort
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipP4JRSAPO2_9MgweHtjf
C57I8oDFLD_WBaa9u95

Preparació de l’hort
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipPp_Bg6hC7UmCxxfMUcTl
ZeZKQpSehJwEkmvaD8

2

2
3

Veure Annex 2
Veure Annex 3

Feines a l’hort
https://photos.google.com/share/AF1QipPcGjVc4T0CQnGwXItWy7HLUJ0FHC1C5ET3TM1flfa9WtJWWS
eZsktp7AfoJVotlg?key=ZVdROHpLaVRBeVVneUJRb0JWaTA4dmNVbnhiVExB

Anem a comprar planter
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipM4eCIok_y1Ffr1Ib6aA
DHN77Kf46b_0aVJ62W0

Plantem a l’hort
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipMA7YRb75oyNydts_um
SHJH7dCYKpdEudsh_24S

Plantem gerds per fer melmelada
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipMOAM8ixynpnmVixHL
OkOyuTEI7ZUaAZaDlb1KV

Padrins pagesos: els alumnes grans ajuden als petits
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNJUq49fjiaIzDLF5BBLtxWTnI7b8awqRHwkUn

Desgranem, assequem i mengem pipes dels gira-sols
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipMoYBLVypJ0ChpXVSRR
I5Lzpq7Gfifxefpr01MT

Plantem albergínies i alfàbrega
https://photos.google.com/share/AF1QipMplv19BwqT6ipBP1Qu1P30c2GyEj1wDeFuy3Tl2ALoof8sC_Qr5Qto5xRFpY5NA?key=bkQyS0hjQWMzWkhQODdFOTlLUUZ3O
VZ1NlE3Ymp

Plantem bajoques i moresc vermell
https://photos.google.com/share/AF1QipNw_nMuJLceRt-IbKnBHbiN37EI-kyriJYXIPo_n71i3pI8uI6FmiUJHvBvEi1Ig?key=LS1ZaGZlRFBXUmZqM2YzN2RZLWRjdkFBY01ZQm53

Feines a l’hort i nova graderia d’observació
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1055560054574996?pnref=story

Cuidem les maduixeres P3
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipO0d6ByT35EMriRsHw
KJ7TMexnTenJdRD7tqZCJ

Collita de faves a l’hort
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipOeUs5NRkubzLskQywI
c5CSeSWWgWyUiQnlBcHg

Producció de l’hort.
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1079799648817703?pnref=story

Collint raves, enciams i cebes
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1051782304952771?pnref=story

Coc-ràpid amb els ous
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNLEpD4Pb6zic0dls_BMJ3gdCzrvX-dm48uKx9

Fem amanida
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNgNplN_xNyGFJTrSA3
0z0WE5THCoODej37olxm

Truita de faves
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNANdMaGRiiJNKcaArE
eW3R9PS2N07tqGW8L8KX

Quiché de verdures
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNHUniwmnm1EQEWD
eyEq201qob0KxtFegACH39p

Collim i fem gelat de maduixes
https://photos.google.com/share/AF1QipPC1UM8yOQJqCqq8g8j5hx3K9y4j8tR9RBMX2mhBueY4bHc_YDpHM4azwpZJEk6Q?key=UkxBYndMRklRRklfR1hFYWd1WHNBdnRxaERoVkpn

Favada. “Board beans, tender garlics, onions, mint and "tiribecs"
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipPhk_3BGNYLrF5fEsFkgNMILJvvJ1TwBypiOyq

Fem batut de les maduixes de l’hort.
https://photos.google.com/share/AF1QipOrO4pFPrQqAXRHPLsJuvxV7PUBraaH_rwXWzexfa3L_PVoxnCZRxY1iMRhnAtFw?key=NC1VVTViYUhlSUlmZ
VN6aUhvTGRvNE1DZi0yd3ZR

Preparem una amanida
https://photos.google.com/share/AF1QipOV3DYFURJVSlBTnX8zQduL9Y-9ARqY1MRkauteDbtwqs49k26WImpAo4Nh179SA?key=LUNzOU5vNVFJYU9kZEhwbHZWcXRNd2VzcktYaTh3
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Collita de Bejoques, cuina i tast
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/683480558449616?pnref=story

Brownie day amb els ous Baltis
https://photos.google.com/share/AF1QipNRQziyKNm5UeAEWNb8du5w1IoAipshIYQdCLwSVybpC6J8BU5tzm7suqXkM1seA?key=SjhwOVZuMmoycFRvX0pmVlFvNnFLN19mNUUyTGNB

Collim, fem i mengem amanides
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipP17WArUC6HLjV185P
0254Lz9mk9MaeFE75nGcb

JARDÍ BOTÀNIC
-

Plantar “l’arbre fruiter del teu curs” per part dels alumnes de P3.
Participar a la ruta pedagògica pel jardí botànic del centre realitzada pel Tècnic de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Valls.
Realitzar el recull de dades referent al jardí botànic.
Crear el guió per realitzar els vídeos informatius sobre cada arbre.
Investigar el paper de les flors en la pol·linització de l’hort.
Realitzar del projecte sobre el dimoniet 4

Plantem flors a l’hort
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipN9E5ttPVJnvuozqnHo
e1MwKDZoBYok4E7Xzw9R

4
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Plantada d’arbres fruiters Ed. Infantil
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipO6mBYrx5EQx21GQ7t
P6IIOsYM7sxegwJ1hYwuh

ç

Collint flors del til.ler
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/682001628597509?pnref=story

Plantació d’un noguer regalat per una família de P3.
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/998482733616062?pnref=story

Plantada arbres fruiters
https://photos.google.com/share/AF1QipOYOF-3JrU7AxCZHW7QHOYZpr2UttZr07nk3UHwBBr6OODVldPFgqm4GTHKT82FA?key=c043akxadThtcVVqdVpPcE1la3B2UE1EZm9IZjFB

GALLINER
-

Mantenir el galliner: netejar i alimentar les gallines.
Recollir els ous diàriament en rotació setmanal de grups d’alumnes.
Realitzar les activitats del projecte interdisciplinar Les gallines5
Estudiar els ous
Estudiar les aus com a hereves directes dels dinosaures.
Participar en l’activitat “Apadrina la Gallina” on les famílies col·laboren en l’alimentació de les
gallines.

Anem a buscar ous al galliner
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNxmbJ-jj3Yhh1SkloGfbLW6CKJGNFMkKMtL-l

Çççç
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Observem les gallines. Experimentem amb els ous
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipOr5vvUyhNPFas5Mct
GDA1LZ_f3XhqLv2r4Fj5p

Cuidem i mantenim el galliner
https://photos.google.com/share/AF1QipPvkCLJq31GIMJlV_wYhDMyxkOBtLM1FReBfu5Xa5opv2fSpsB
EQdaQI9l8foCK8g?key=TFlVU0dlelBXTWMzNzBrd0hqMlMydGxySnRSbE5B

Naixament de llodrigons
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1042867655844236?pnref=story

Alimentem les gallines
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/981192825345053?pnref=story

Gallines i conills. Els hi posem nom.
https://photos.google.com/share/AF1QipPY0NogUVB7Fo-vSNy_xQ6-bwyW5BXXjHBrWaU9w8G1t8Xd7_LmAajSVu8LLobDg?key=V09kMENRYnVzUWMtSjJGVUt5ZTYyMi1jVGYzcHd3

COMPOSTATGE
-

Fer compost a partir de la matèria orgànica.
Investigar els diferents moments que té el compost durant el curs.
Investigar els diversos animals que provoquen el compostatge.
Filtrar i posar a l’hort el compost resultant veient la pèrdua de volum del material compostat.
Compostatge
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipMu7Bi_BiWoFpBtp6Q
z9k26hq64JHCd5a8guBLK

BIÒTOP AQUÀTIC
-

Estudiar les diverses plantes aquàtiques i les seves importantíssimes funcions.
Estudi dels peixos, amfibis, granotes i gripaus
Estudi dels diversos insectes que hi ha al biòtop: libèl·lules, sabaters, puces d’aigua..
Investigar el cargol d’aigua dolça.
Conèixer les plantes comestibles del biòtop: la menta i els berros.
Investigar les relacions pròpies de l’ecosistema i de l’entorn proper.
Realitzar el projecte interdisciplinari sobre els peixos 6
Construcció bassa
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipNUYUW_wcCyKaPfMz
ewJQTiYfydz1uNUBWRnvl_

Construcció biòtop
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/834439613353709?pnref=story

6
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Biòtop
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipOCenppAwIluqKNc7eqyLeHveddRePa3sxgiaQ

Granotes i gripaus
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028/album/AF1QipMatlNjnrlX71H5Okz83jMuva2WSRiwud19_iK

Peixos al Baltiestany
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1014118925385776

Peixos al Baltiestany
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/1084033795060955?pnref=story

Alliberament de granotes verdes, granotes comuns, culleretes, puces d’aigua, sabaters… al Baltiestany.
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/837146283083042?pnref=story

Plantes del biòtop
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu/posts/835848419879495?pnref=story

METEOROLOGIA
-

Registrar les temperatures i la quantitat de pluja per elaborar gràfics estadístics.

AULA DE NATURA
-

Treballar les diferents àrees curriculars en un entorn natural.

Activitats a l’aula de natura de la Pineda

5.4 Recursos pel desenvolupament del projecte
RECURSOS MATERIALS
Material aportat per l’Ajuntament de Valls (tela, grava, ...)
Planter
Eines
Pinso
Galliner de fusta
Abeurador
Menjadores
Caseta de fusta per les eines (feta amb material reciclat)
RECURSOS ECONÒMICS
Partida pressupostària en el pressupost general d’escola.

5.5. Continguts i competències.
Àmbit de coneixement del medi
Àrea del coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural
Bloc: Iniciació a l’activitat científica
Continguts
Realització d’un treball
d’investigació a partir
del plantejament de
qüestions i problemes
rellevants de l’entorn.

Dimensions
Món actual
Tecnologia i vida
quotidiana
Ciutadania

Competències
- Plantejar-se preguntes sobre el medi,
utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.
- Participar en la vida col·lectiva per millorar la
convivència.

Bloc: El món dels éssers vius
Continguts
Observació i descripció
d’ organismes en el seu
medi natural.

Dimensions
Món actual

Competències
Plantejar-se preguntes sobre el medi,
utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.

Característiques i
comportaments
d’animals i plantes per
adaptar-se al medi.
Classificació dels
diferents grups
d’animals i plantes de
l’entorn proper.

Món actual

-

Analitza ecosistemes tenint en compte els
factors socials i naturals que els configuren,
per valorar les actuacions que els afecten.

Món actual

-

Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en
compte els factors socials i naturals que els
configuren, per valorar les actuacions que els
afecten.

Interès per l’observació,
cura i protecció
d’animals i plantes de
l’entorn proper, i
prevenció dels possibles
riscos.

Món actual
Salut i equilibri
personal

-

Plantejar-se preguntes sobre el medi,
utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
Prendre consciència del propi cos.

-

Bloc: Les persones i la salut
Continguts
Diferents tipus
d’aliments.

Dimensions
Dimensió salut i
equilibri personal

Competències
- Adoptar hàbits sobre alimentació per
aconseguir el benestar físic.
Prendre decisions sobre higiene i salut amb
coneixements científics per a la prevenció i el
guariment de malalties.

Caracterització de
Dimensió salut i
l’alimentació variada i
equilibri personal
equilibrada com a bàsica
per a una vida saludable.

-

Adoptar hàbits sobre alimentació per
aconseguir el benestar físic.
Prendre decisions sobre higiene i salut amb
coneixements científics per a la prevenció i el
guariment de malalties.

Bloc: Matèria i energia
Continguts
Ús responsable de
l’aigua.

Dimensions
Món actual
Tecnologia i vida
quotidiana

Reducció, reutilització i
reciclatge de residus.
Criteris de separació i
selecció.

Món actual
Tecnologia i vida
quotidiana

Competències
- Valorar problemes socials rellevants
interpretant-ne les causes i les
conseqüències per plantejar propostes de
futur.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.
-

-

Bloc: El món que ens envolta
Continguts
Dimensions
Mesura de la
Món actual
temperatura i
Tecnologia i vida
precipitacions.
quotidiana

Competències
Plantejar-se preguntes sobre el medi,
utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.

Registre, representació
gràfica i interpretació de
dades meteorològiques
bàsiques.

Món actual
Tecnologia i vida
quotidiana
Ciutadania

-

Utilització i interpretació
de croquis per localitzar
plantes a l’hort.

Món actual
Tecnologia i vida
quotidiana

-

-

-

Valoració d’actuacions

Món actual

Valorar problemes socials rellevants
interpretant-ne les causes i les
conseqüències per plantejar propostes de
futur.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.

-

Plantejar-se preguntes sobre el medi,
utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.
Interpretar l’espai a partir dels elements del
territori i de les seves representacions per
situar-s’hi.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.
Valorar problemes socials rellevants

que contribueixen a la
protecció del medi.

Tecnologia i vida
quotidiana
Ciutadania
-

-

-

interpretant-ne les causes i les
conseqüències per plantejar propostes de
futur.
Utilitzar materials de manera eficient amb
coneixements científics i criteris tecnològics,
per resoldre situacions quotidianes.
Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de
béns i serveis, amb coneixements científics i
socials per esdevenir un consumidor
responsable.
Participar en la vida col·lectiva a partir de
valors democràtics, per millorar la
convivència i per afavorir un entorn més just
i solidari.

Àmbit d’educació en valors
Àrea d’educació en valors socials i cívics
Bloc: Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma
Continguts
Dimensions
Estratègies per al diàleg: Personal
l’argumentació,
la
contrargumentació i les
proves.

Expressió d’opinions i Personal
judicis
de
forma
assertiva mitjançant la
conversa, la discussió i el
debat.
Actitud
crítica
l’observació
i
interpretació
de
realitat.

en Personal
la
la

Competències
- Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació per
superar prejudicis i consolidar el pensament
propi.
- Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació per
superar prejudicis i consolidar el pensament
propi.
- Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació per
superar prejudicis i consolidar el pensament
propi.

Bloc: Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent
Continguts
Dimensions
Competències
Habilitats
personals: Personal
- Actuar amb autonomia en la presa de
autonomia, autenticitat
decisions i assumir la responsabilitat dels
i resiliència.
propis actes.
Actituds
responsabilitat
coresponsabilitat

de Personal
i Interpersonal

-

-

Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les

persones, les seves idees i opcions.
Valoració de l’esforç i la Personal
motivació.

-

Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.

Actituds de coherència.

-

Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.

Personal

Bloc: Aprendre a conviure
Continguts
Dimensions
Actituds de cooperació, Interpersonal
solidaritat i altruisme.
Assumpció de
Personal
responsabilitats i
compromisos en
activitats de l’entorn
més proper

Competències
- Mostrar actituds de respecte actiu envers les
persones, les seves idees i opcions.
- Actuar amb autonomia en la presa de
decisions i assumir la responsabilitat dels
propis actes.

Bloc: Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global
Continguts
Compromís ètic i social.

Dimensions
Social

Actituds i estratègies
personals i col·lectives
de consum responsable i
cura del medi.

Social

Competències
- Mostrar actituds de servei i de compromís
social.
- Analitzar l’entorn amb criteris ètics per
cercar solucions alternatives als problemes.
- Mostrar actituds de servei i de compromís
social.

Aquests són els continguts específics que es treballen, però es treballen continguts d’altres àrees
mitjançant els projectes interdisciplinaris relacionats.7
A més, aquests continguts ens permet treballar pròpiament la intel·ligència naturalista.
Una altra banda, aquest projecte permet l’assoliment de totes les competències bàsiques.

7

Projectes interdisciplinaris

5.6. Valors que es desenvolupen
En les activitats proposades es treballen els següents valors:
activitat per aprendre
descoberta
esforç
satisfacció
salut
treball en equip
compromís personal

cooperació
curiositat
diversió
coneixença d’un mateix, dels
altres i de la terra
estima per la terra
respecte per la natura i éssers
vius
entusiasme

superació
assertivitat
implicació
de relació
iniciativa
confiança
assumir responsabilitats

A partir de l’assoliment d’aquests valors es treballen les emocions que fan molt més productiu
l’aprenentatge.
5.7. Fonamentació del coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica
Tot el projecte es fonamenta en el procés i elaboració des de la llavor fins al plat. Des del coneixement
d’eines antigues com la fanga de doble mànec, l’adob de la terra a partir de productes naturals, l’associació
de cultius, rotació de bancals, l’estudi dels insectes contra les plagues, l’afavoriment de la pol·linització
utilitzant flors ornamentals... així com l’associació amb el biòtop i tota la seva ecologia.
El galliner també alimentat de manera ecològica, d’unes gallines més que felices, on els infants dins el
projecte veuen la importància i el respecte vers l’agricultura i els animals.
Havent estat partícips tots els infants de la primera part del projecte s’ha aconseguit una notable millora en
l’alimentació dels infants i l’acceptació d’allò que ells mateixos han produït. Les famílies comparteixen a
través de les xarxes socials quan algun dels infants menja producte de l’escola. Malgrat tot, normalment
s’aprofita per menjar-ho al centre fent tallers en les diverses llengües així com el treball en altres àrees.

6. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE
-

-

Comunicació a través de la web de l’escola.
www.baltasarsegu.cat
Comunicació a través de les xarxes socials (facebook, twitter...)
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu
https://twitter.com/escbaltasarseg
A través d’Escoles Verdes s’ha realitzat visites d’altres escoles per conèixer el nostre prodajecte

-

Diaris locals
Trobada Escoles Verdes a Torredembarra per tal de presentar el projecte

-

Enllaços al Picassa de l’escola.
https://get.google.com/albumarchive/103087324013813907028?source=pwa

7. AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Tipus
d’indicadors

Àmbit de
mesura
Evolució

Progrés
Eficàcia

Resultats
Efectivitat

Grau d’aplicació

Procés

Context

Percepció

Grau de la
qualitat de
l’execució
Grau d’impacte

Entorn del
projecte
Participants

Concreció

Valoració

Nombre d’actuacions que
engrandeixen el projecte cada curs
escolar
Índex de tallers realitzats (cuina,
plantació...)
Índex d’alumnes que hi ha participat
Índex d’alumnes que han superat les
competències treballades en els
projectes interdisciplinaris
Grau d’assoliment dels objectius
proposats

5 actuacions

Nombre d’activitats desenvolupades
en funció del nombre d’activitats
planificades.
Recursos disponibles
Temps d’execució
S’ha produït algun canvi després
d’aplicar el procés (efectes envers les
famílies: l’alimentació, el reciclatge...)
Participació d’altres entitats de
l’entorn: ajuntament, associacions...
Valoració del professorat en relació
amb les activitats realitzades
recollides en la memòria de curs.
Valoració de l’alumnat.

Grau alt d’assoliment
100%
95%

Grau alt d’assoliment
(recollit a la memòria
de centre)
96%

Grau alt d’assoliment
Grau bastant alt
Grau mitjà
d’assoliment
Grau alt d’assoliment
Grau alt d’assoliment

Grau alt d’assoliment

8. PERSPECTIVES DE FUTUR
Es vol continuar amb la plantació d’arbres de secà.
El Jardí botànic tindrà Codis QR amb una explicació realitzada pels alumnes en català, castellà i anglès
sobre les característiques i utilitats de cada arbre.
Es pretén augmentar el galliner amb animals mamífers (conills).
Creació d’un viver.
També es pretén augmentar la quantitat de material reciclat.

9. ANNEXES.
Annex 1

PROJECTE BIÒTOP. RACONS DE RENAU
https://drive.google.com/file/d/0B9H_eTltZqC4V21tbHFhM3QzOVU/view?usp=sharing
Annex 2

PROJECTE L’HORT CS
https://docs.google.com/document/d/1k_IsHPnOpF4JBwj0RDV7s4p5YUrnosMxj0KJDTRDipQ/edit?us
p=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ciAwLI33RJLXUkJcu9t8JhhUCxaIJMmGWLFJPf1tF2k/edit?usp=
sharing

PROJECTE L’HORT CI
https://drive.google.com/file/d/0B2T0XcAfGT3VRzlzQVdwcE5lNW8/view?usp=sharing
Annex 3

NORMES HORT
https://docs.google.com/presentation/d/1IbDeh9mci2jBvWpkXzrmRQ8FEFRMkeM577BxZoLsXJE/edit
?usp=sharing
Annex 4

PROJECTE EL DIMONIET EI
https://drive.google.com/file/d/0B9H_eTltZqC4cjlJb1FfMENEaUU/view?usp=sharing
Annex 5

PROJETE LES GALLINES CI
https://docs.google.com/document/d/19lUBoJ0CM1pz-3j8ToVNP70d9_AmADWadfz2c2D0yg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2T0XcAfGT3VZmdwa1VrQkZBNXM/view?usp=sharing
Annex 6

PROJECTE ELS PEIXOS EI
https://drive.google.com/file/d/0B9H_eTltZqC4RXB6dGEyaWkyWTQ/view?usp=sharing
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