GRANJA ESCOLA
Un entorn d’aprenentatge

Dades del centre:
Escola d’Educació >Especial Can Barriga
Avinguda Martí Pujol, 457. 08917, Badalona. (Barcelona)
Tel: 93 397 71 81
Mail: e.can.barriga@imspbdn.cat
Codi de centre: a8055154

Dades de les persones de contacte que presenten el projecte:
Comissions d’escola verda i projecte Granja de l’escola Can Barriga.
Núria Cruz i Garriga , directora de l’escola.
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1. Introducció
El projecte que presentem a continuació té com a finalitat la creació d’una granja a
la nostra escola amb l’objectiu de poder oferir als alumnes un context natural
d’aprenentatge on puguin tenir contacte i cura d'animals.
Entenem la nostra granja escola com un conjunt d’instal·lacions per a la criança de
gallines, producció d’ous, i la cura de conills com a mascotes.
La proposta és ubicar dins de la zona dels camps de Can Barriga un galliner per 6
gallines i una conillera per 5 conills, cadascun d’ells encerclat per una tanca perquè
els animals puguin moure’s, però que alhora no puguin sortir i quedin aïllats de
qualsevol perill.
La granja escola s’ha d’adequar a la normativa vigent dels Serveis Territorials del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta
normativa es tindrà en compte al llarg de tot el procés de creació i desenvolupament
del projecte, per tal de garantir totes les condicions sanitàries.
Aquest projecte s’iniciarà el curs 2016/17 i quedarà instaurat pels cursos posteriors.
Destacar que aquest projecte és una iniciativa que va sorgir de dos pares d’alumnes
de l’escola, i que sense el seu suport tècnic i voluntarietat no podríem portar-lo a
terme

.
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2. Justificació de l’aplicació del projecte
A Can Barriga disposem d’un entorn natural que ens permet oferir als alumnes
activitats que no són possibles de portar a terme dins de l’aula. De fet, a l’escola ja
tenim consolidats dos projectes, Hort ecològic i Jardí de Papallones, que han estat
molt positius i motivadors pels alumnes. Aquesta experiència també ens ha
demostrat que els alumnes poden aprendre amb més facilitat a partir de
l’experimentació i el contacte directe. És amb aquesta idea que volem continuar
oferint als alumnes aquest tipus d’activitats, aprofitant aquest entorn de què
disposem.
En el projecte de direcció de l’actual equip directiu es contempla com a objectiu
l’obtenció del distintiu d’escola verda, i per aconseguir-lo es va engegar una comissió
(comissió d’escola verda).
Aquesta comissió ha elaborat un projecte, i és dins d’aquest marc que podem
incloure el projecte de granja escola, ja que està d’acord amb els principis i objectius
de l’escola verda.
La granja escola ha de permetre, a través de les propostes d’ensenyamentaprenentatge, afavorir l’adquisició d’objectius curriculars de les àrees de
Coneixement del Medi Natural i Social, Matemàtiques, i Llenguatge i Comunicació.
Aquests objectius són:
 Identificar les característiques generals dels conills i les gallines: parts
externes i internes, alimentació, reproducció.
 Observar la vida dels animals en l’entorn natural.
 Realitzar les tasques per la cura i manteniment de la granja (netejar, donar
de menjar, etc.).
 Conèixer i utilitzar les eines de treball del taller de granja. Adquirir el
vocabulari específic dels diferents elements del taller de granja, amb suport
de SAAC si cal.
 Descriure oralment o amb suport de SAAC les diferents activitats que es
porten a terme en el taller.
 Aplicar conceptes bàsics de quantitat, ordre i temporals en diferents activitats
del taller.
 Resoldre operacions i problemes matemàtics senzills relacionats amb el taller
de granja.
 Respectar les normes de bones pràctiques del taller de granja.
 Tenir cura de l’entorn natural de la granja.
 Participar i col·laborar amb els companys en el treball en equip.
 Gaudir de les activitats que es realitzen al taller.
Per últim mencionar que aquest projecte ha estat recolzat i aprovat pel Claustre el
dia 18/3/2015, i pel Consell Escolar celebrat el 24/3/2015.
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3. Anàlisi del context
El recinte on està situada l’escola té 10.000 m 2. Tot l’espai està tancat, amb dues
portes d’entrada. L’escola consta de tres edificis separats i una àmplia zona no
edificada.
Marinada
És un edifici d’antiga construcció (1927) proper a l’entrada principal, amb dues
plantes i un soterrani. L’edifici està dedicat a aules i menjador, amb un espai
d’esbarjo propi.
La Masia
És un edifici del segle XVI. Actualment destinat a serveis: menjador, biblioteca,
despatxos (equip directiu, secretaria i psicopedagog), sales de reunions, sala de
professors,...).
L’ Aulari
És un edifici de l’any 1988. Hi estan ubicats la majoria d’alumnes. És un edifici
adaptat.
Zona no edificada
La resta del recinte és molt ampli i es situen espais d’esbarjo, zona esportiva, l’hort
escolar i el jardí de papallones, i altres zones enjardinades. És en aquesta zona tant
àmplia on situarem l’espai de la Granja escola.
L’escola disposa d’un pou d’aigües freàtiques que utilitzem per reg i neteja dels
espais enjardinats, i que també utilitzaríem pel manteniment de la granja escola.
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4. Objectiu general i objectius específics
L’objectiu general del projecte que presentem és crear un context natural
d’aprenentatge, una Granja Escola, on els alumnes puguin tenir cura d'animals.
Aquest context permetrà que els nostres alumnes:


Puguin gaudir del contacte amb els animals.



Puguin

adquirir

coneixements

curriculars

partint

de

l’aprenentatge

significatiu.


Puguin desenvolupar el sentit de la responsabilitat.



Puguin desenvolupar el treball en equip.

És un projecte en què es pot implicar tota la nostra comunitat educativa i altres
escoles de l’entorn.
D’aquest objectiu general es desprenen els objectius específics i les actuacions a
realitzar per aconseguir-los.
Els objectius específics els desplegarem en 4 àmbits: àmbit dels alumnes, àmbit dels
professionals, àmbit de les famílies i àmbit referent a altres entorns escolars.

Objectius específics:
1.Àmbit dels alumnes:
Integrar el Taller de Granja en el projecte curricular de centre (PCC)
Planificar i organitzar el Taller de granja per tots els alumnes de l’escola

2. Àmbit dels professionals:
Implicar a tots els professionals en el desenvolupament del projecte de la Granja
Escola
Vetllar pel bon funcionament de la Granja Escola.

3. Àmbit de les famílies:
Implicar a les famílies en la creació i manteniment de la Granja Escola
Implicar a les famílies en el funcionament diari del Taller de granja

4. Àmbit referent a altres entorns escolars:
Donar a conèixer a altres escoles el Taller de granja que tenim a la nostra escola.
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5. Materials i pressupost:
Pressupost

Ajust

inicial
6 gallines

50 €

50 €

2 galliners------>1

400 €

215 €

Bevedores conills i gallines

17 €

7€

Menjadores conills i gallines

25 €

8€

Oueres

9€

9€

Pinso ecològic gallines

110 €

110 €

Pinso conills (4 sacs)

150 €

60 €

Fenc conills (8 caixes)

120 €

75 €

Llavors ecològiques

30 €

30 €

Magatzem tancat per guardar el menjar

70 €

70 €

Material de neteja

150 €

150

Material construcció pels tancats dels 200 €

240,46 €

animals
36 hores de mestra----54

613,08 €

919’62 €

40 hores d’educadora

549,60 €

549,60 €

TOTAL

2493,68 €

2493,68 €

7

MEMÒRIA DEL PROJECTE
6. Actuacions portades a terme i Nivell d’ assoliment:
6.1

Àmbit dels alumnes

Objectiu específic: Integrar el Taller de granja en el projecte curricular de l’escola (PCC)
Actuacions previstes
Actuacions
portades
a
terme/
Nivell
d’assoliment
Elaborar una unitat didàctica per
etapes i amb diferents itineraris en
què hi puguin tenir cabuda tots els S’ha elaborat la Unitat Didàctica “La granja, un
alumnes de l’escola.
entorn d’aprenentatge”.
1r trimestre del curs 16/17
Es va presentar en Claustre el dia 1 de febrer del
2017.
Indicadors:
Veure annex 1. Unitat .Didàctica.
 Que a finals del primer
trimestre
s’hagi elaborat la
unitat didàctica del Taller de
granja.
Elaborar els suports necessaris amb
sistemes alternatius de comunicació. S’ha elaborat el material de suport visual:
1r trimestre del curs 16/17.
 2 monogràfics dels conills i gallines amb
imatges (pictogrames i fotos)
Indicadors:
 1 monogràfic de tasques.
 Que s’hagi elaborat el material Es van presentar en Claustre el dia 1 de febrer del
de suport visual necessari: 2017.
monogràfics amb imatges Veure annex 2: suports visuals
(pictogrames i/o fotos), recull
de vocabulari gestual
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Objectiu específic: Planificar i organitzar l’activitat de granja per tots els alumnes de
l’escola
Actuacions previstes
Organitzar l’activitat del Taller de
granja per tots els alumnes de
l’escola.
Durant el 1r trimestre.
Indicadors:
 Que al final del primer
trimestre s’hagi fet una
organització de funcionament
del Taller que inclogui:
activitats i tasques, horari, i
responsabilitats a realitzar per
tots els grups/classe.
 Que tots els alumnes de
l’escola hagin participat en les
activitats pròpies del Taller de
granja segons els objectius de
la seva unitat didàctica.

Actuacions portades a terme

S’ha fet una organització de funcionament del
Taller que inclou: activitats i tasques, horari, i
responsabilitats a realitzar per tots els
grups/classe per la cura dels animals.
En aquests horaris hi ha la suficient diversitat
d’activitats perquè tots els alumnes tinguin
l’oportunitat de participar.
Es va presentar en Claustre el dia 1 de febrer del
2017.
Veure annex: 3: horaris.

Adaptar l’entorn de la granja perquè
sigui accessible per a tots els
alumnes de l’escola.
1r trimestre del curs 16/17.
Indicadors:
 Que s’hagi fet una rampa
d’accés per als alumnes amb
dificultats de mobilitat.
 Que s’hagi adaptat l’espai
interior.

S’han fet les dues rampes d’accés i ampliació del
passadís pels alumnes amb dificultats de
mobilitat.
Possibilitat d’ arreglar conillera.
Veure annex 4: fotos adaptacions

Vincular activitats del Taller de granja
amb el Taller d’Hort de la nostra
escola.
Al llarg de tot el curs.
Indicadors:
 Que els alumnes del Taller de
cafeteria hagin plantat
verdures pel menjar dels
animals.
 Que els alumnes hagin recollit
fems dels animals per obtenir
adob per l’hort.

El taller de cafeteria s’ha fet responsable dels
bancals necessaris per dotar d’ aliments als
animals.
La resta de grups que participen en el Taller d’hort
ecològic també han destinat part de la seva collita
a l’alimentació dels animals.
L’ alimentació dels animals ha sigut ecològica.
S’ha organitzat la recollida de fems dels animals
per obtenir adob per l’hort.
Es una tasca inclosa en l’horari d’activitats.
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6.2

Àmbit dels professionals

Objectiu específic: Implicar tots els professionals en el desenvolupament del projecte de
la Granja Escola
Actuacions previstes

Actuacions portades a terme

Incloure la unitat didàctica de la
granja en el PI dels alumnes.
Al llarg del curs 16/17.
Indicadors:


Tots els alumnes de l’escola tenen inclosa la unitat
Que tots els alumnes didàctica de granja en el seu PI.
tinguin en el seu PI la
unitat didàctica del Taller
de granja adaptada al seu
nivell de competències.

Portar a terme la unitat didàctica
del Taller de granja.
Al llarg de tot el curs.
Indicadors:




Que els professionals
hagin portat a terme amb
els seus alumnes les
activitats previstes pel
seu
Grup/classe.

Tots els grups han portat a terme les activitats
previstes en els horaris de la granja.
Tots els alumnes tenen l’unitat didàctica de Granja
avaluada.

Que els professionals
avaluïn a final de curs els
objectius de la unitat
didàctica dels seus
alumnes.
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Objectiu específic: Garantir el bon funcionament del nucli zoològic
Actuacions previstes
Actuacions portades a terme

Escollir un/a responsable com a
coordinador/a de l’activitat del
Taller de granja.
A l’inici de curs es va assignar una responsable de
1r trimestre del curs 16/17.
l’activitat
Indicadors:
 Que s’hagi assignat un/a
responsable
Vetllar pel bon funcionament del
Taller de granja.
1r trimestre del curs 16/17
Indicadors:
 Que s’hagi dedicat una
sessió de claustre a
explicar el funcionament
del Taller de granja.

La proposta de funcionament es va presentar en
Claustre en el primer trimestre.
La responsable del Taller ha elaborat una guia
didàctica de bones pràctiques que es va presentar al
claustre.
La responsable del tallar ha fet un assessorament als
professionals de l’escola sempre que ha calgut.



Que el responsable del
Taller hagi elaborat una
guia didàctica de bones
pràctiques.

Hi ha una còpia de tots els documents del
funcionament de la granja a la xarxa informàtica de
l’ escola perquè tots els professionals puguin fer
consultes en qualsevol moment.



Que el responsable del
Taller hagi fet un
acompanyament
d’iniciació a cada
grup/classe/tutor

La responsable del taller ha fet les gestions
necessàries per mantenir la granja en les condicions
sanitàries adequades i ha fet les comandes de menjar
,de pinso ecològic, i estris pel taller i ha anat a buscarles al distribuïdor.



Que la responsable del
Taller faci les comandes Annex 5: guia de bones pràctiques.
del menjar pels animals

Mantenir la granja en les
condicions
sanitàries
adequades.
Al llarg de tot el curs.
Indicadors:
 Que la responsable del
Taller detecti o rebi les
informacions sobre les
possibles anomalies, tant
dels animals com de
l’espai, i faci les gestions
necessàries per resoldreho.

Durant el curs la responsable del taller, ha rebut o ha
detectat diferents anomalies, que s’han anat
solucionant.
Les tasques que diàriament es fan amb els alumnes
ajuden a mantenir la granja en condicions: netejar,
posar menjar i aigua,etc.
(disposem d’ un pou natural dins de l’ espai exterior de
l’ escola,i serveix tant per regar els horts com per posar
aigua als animals).
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6.3

Àmbit de les famílies

Objectiu específic: Implicar les famílies en la creació i manteniment de la Granja Escola
Actuacions previstes

Actuacions portades a terme

Construcció i manteniment de
l’espai de la granja.
Al llarg de tot el curs.
Indicadors:


Les famílies van participar en la construcció de la
conillera i en l’adaptació del accés a aquesta en els
Que les famílies hagin
mesos de maig i juny de 2016
participat
en
la
construcció
i
manteniment de l’espai
de la granja

Portar a terme el control sanitari
i les inspeccions requerides pel
manteniment de la Granja
Escola.
Al llarg de tot el curs.
Indicadors:


Que es portin a terme els
controls sanitaris i les
inspeccions
sanitàries
segons
la
normativa
vigent.

Els animals han passat els control sanitaris que el
veterinari ha cregut adients: s’han vacunat els conills,
s’ha fet cultiu dels fems de les gallines i del pèl dels
conills.
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Objectiu específic: Implicar les famílies en el funcionament diari de l’activitat
Actuacions previstes

Actuacions portades a terme

Informar
les
famílies
de
l’existència de la Granja Escola i
del funcionament del taller de
granja.
Indicadors:


Que s’hagi informat a les
famílies del funcionament
de la Granja Escola.



Que els tutors hagin
explicat a les famílies les
tasques i activitats que
els seus fills/es faran al
Taller de granja.




Que s’hagi fet una festa
d’inauguració del Taller
de
granja
amb
la
participació de tota la
comunitat educativa.

Es va fer arribar un full informatiu a les famílies al juny
del 2016, quan van arribar els conills.
Els tutors han explicat a les famílies els objectius i les
activitats que fan els seus fills/es al Taller Granja.
El 28 de maig del 2017 es va fer la festa d’inauguració
del Taller de granja on van ser convidades les famílies,
ex-alumnes i altres entitats del barri i de la ciutat. El
nivell de participació va ser molt elevat, més de 200
persones.
Annex 6: foto inauguració.

Organitzar conjuntament amb
les famílies el manteniment de la
Granja Escola durant els dies
festius i els períodes de
vacances.
Al llarg de tot el curs.

A les vacances de Nadal es van organitzar torns amb
famílies i professionals.
A les vacances de Setmana Santa es va organitzar
amb els professionals de l’escola.
A l’estiu es va organitzar amb el Casal, famílies i
professionals

Indicadors:
Per aquesta organització s’utilitzen diferents canals de
 Que s’hagi organitzat comunicació: trucades telefòniques, grup de
conjuntament amb les whatsapp...
famílies el manteniment
de la Granja escola durant
els dies festius i els
períodes de vacances.
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6.4

Àmbit referent a altres entorns escolars

Objectiu específic: Donar a conèixer a altres centres educatius la Granja Escola que
tenim.
Actuacions previstes

Organitzar la visita a la granja
per les escoles que realitzin el
taller d’hort o el jardí de
papallones.
3r trimestre del curs 16/17.
Indicadors:




Que s’ hagi informat als
altres centres educatius
de la possibilitat de fer
una visita
Que els responsables
dels tallers hagin fet una
proposta d’ organització
de la visita conjunta pels
altres centres.

Actuacions portades a terme

La comissió d’escola verda de Can Barriga, a través
de la XESC de Badalona (Xarxa d’Escoles per a la
Sostenibilitat de Catalunya) ha informat a altres
centres educatius de l’existencia de la granja-escola i
de la possibilitat de fer una visita.
Han fet visites a la granja les escoles Alexandre Galí
( 2on trimestre) i Artur Martorell (tercer trimestre)
Les visites les han organitzat els professionals de la
comissió d’escola verda.

Anex 7 : fotos intercanvis

Preparar les visites
conjuntament amb els alumnes
per tal que puguin explicar als
nens/es de les altres escoles
què fem al Taller de granja.
2n trimestre del curs 16/17.
Indicadors:




Que s’ hagi treballat
prèviament amb els
alumnes l’ explicació del
Taller Granja.
Que els alumnes hagin
fet l’ explicació amb els
suports necessaris.

Alguns alumnes han fet una explicació del
funcionament de la granja, a altres companys d’ altres
escoles, durant la seva visita a la nostra granja..
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7. Perspectives de futur:
A continuació exposem la perspectiva de futur i continuïtat del projecte de granja
per als següents cursos:
-

Participació de tots els alumnes en la cura i benestar de les gallines i els
conills.

-

Afavorir l’adquisició d’objectius curriculars de les àrees de Coneixement del
Medi Natural i Social, Matemàtiques, i Llenguatge i Comunicació; durant les
hores destinades a granja i, també durant les sessions de les àrees
esmentades anteriorment dotant així al projecte de major transversalitat.

-

Mantenir el vincle entre el projecte d’hort ecològic i el de granja per que els
conills i gallines mengin de la collita de l’hort i beguin del pou d’aigua de
l’escola.

-

Vendre els ous de les gallines a professionals del centre i famílies. Els diners
que s’obtinguin es destinaran a renovar el material fungible i el mobiliari dels
tancats on viuen els animals, així com per a comprar pinso. D’aquesta
manera la granja esdevindrà autosostenible econòmicament.

-

Seguir fomentant activitats inclusives com per exemple: intercanvis amb
altres escoles i jornades de portes obertes als diferents agents educatius
(les famílies, el barri, la ciutat, etc).

-

Compartir la nostra experiència en les sessions de formació d’escoles
verdes de Badalona, podent així assessorar o aconsellar a altres escoles
que vulguin portar a terme un projecte similar al nostre.

8. Difusió :
Bloc de l’escola amb tota la informació:

https://ceecanbarrigaescolaverda.blogspot.com.es/
http://ceecanbarriga.blogspot.com.es/

Web de l’ajuntament:

http://www.imspbdn.cat/
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9. ANNEXOS : Annex 1: UD Granja
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Annex 2: Suports Visuals
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Annex 3: Model d’ Horari .
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Annex 4: Fotos rampes adaptades

Rampa galliner

Rampa conillera

Passadís ampliat
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Annex 5: Bones pràctiques
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Annex 6: Fotos inauguració granja

Per a més informació:
http://ceecanbarrigaescolaverda.blogspot.com.es/2017/06/inaguracio-de-lagranja.html
http://imspbdn.cat/web/fonts/noticies/mostra_noticia.php?Item=920
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Annex 7: fotos intercanvis

-

- PROJECTE GRANJA ESCOLA.- JULIOL
36

2017-

