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1.- Títol del projecte:

“Estima’t l’hort”

2.- Dades del centre educatiu.

Escola La Sardana
C/ Bética s/n
08214 Badia del Vallès (Barcelona)
Telf: (93) 718 34 02
Categoría del premi: Educació primaria.
https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/blogs/

3.- Dades de la persona de contacte que proposa el projecte.
Caridad Lozano Fernández
Mestra d’Educació primària i coordinadora de Cicle Mitjà.
Especialista de Ciències de 3º a 6º de primària.
Integrant del grup impulsor d’Escola Verda en el centre.
Integrant del grup impulsor del projecte “Estima’t l’hort”.
Mail: carilofe@gmail.com
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4.- Descripció del projecte.
L’hort fins ara.
L’agricultura ha sigut una activitat molt important al llarg de la historia de
la humanitat. De fet constitueix la basa de la nostra cultura. Avui en dia,
l’hort a l’escola pot ajudar a apropar aquesta activitat a les noves
generacions, a la vegada que pot resultar una eina molt útil.
En un entorn diferent a una classe i amb una activitat molt propera a la
natura, els alumnes es mostres més receptius i tenen més interès per
aprendre i col·laborar. Aquesta aula verda permet treballar conceptes i
procediments, i ens permet treballar actituds i valors de progrés
sostenibles, de respecte a la natura, de socialització de l’entorn, de l’esforç
i del treball en equip.
Tenen cabuda també moltes habilitats bàsiques: observació, manipulació,
organització, socialització…
Aquest espai constitueix una classe oberta a l’exterior sense la pressió de
les taules, els llibres, ni les pissarres; on es pot experimentar: olorar, tocar,
tastar, observar, mesurar…
L’hort pot servir de suport a la majoria de les assignatures que els alumnes
treballen a l’escola, ja que pot tenir un caràcter interdisciplinari i a la
vegada desenvolupa nombrosos eixos tranversals, especialment aquells
relacionats amb l’educació ambiental, l’educació per la salut i l’educació
del consumidor.
La nostra escola des de fa aproximadament 25 anys ha realitzat aquesta
activitat passant per diferents períodes i proves a la recerca de l’èxit del
projecte adaptant-se sempre a les necessitats socials del moment.
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Fa tres anys vam optar per canviar el punt de vista del projecte, respectant
la seva essència, però fent especial incidència e incorporant aspectes
d’integració social, d’educació emocional i d’educació en valors.

Per entendre aquesta nova mirada es necessari conèixer les peculiaritats
de la ciutat en la que treballem.
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Context sociocultural del municipi i justificació integradora del
projecte.
L’ Escola La Sardana està situada en el municipi de Badia del Vallès.
Aquest municipi es va crear l’any 1975 a efectes d’un pla de promoció
pública. En els seus orígens, la majoria dels seus habitants eren funcionaris
vinguts de la resta d’Espanya (professors, correus, telefònica, guàrdia
civils, policia, etc.). L’any 1994 va adquirir Ajuntament propi i la seva
independència respecte a Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès ,
municipis als que pertanyia mancomunat fins al moment.
Presenta una dimensió d’un kilòmetre quadrat sense possibilitat d’ampliar
terreny per a noves edificacions. És el municipi amb més taxa d’atur de
Catalunya. Cal destacar que els seus segments de treball corresponen a
professionals de qualificació mitja baix i baix.

Des del Pla de inclusió s’han realitzat diversos estudis amb la finalitat de
definir les problemàtiques socials més importants:
1. Hi ha un nombre important de famílies que tenen dificultats per
atendre els seus fills.
2. El nivells socioeducatiu del municipi es baix. El nivell d’estudis de la
població es baix.
3. Hi ha un alt índex d’atur, un dels més elevats.
4. Hi ha una fort desigualtat de gènere.
5. Hi ha problemes relacionats amb la salut; hàbits de salut
inadequats.
6. Crisi de ciutadania.
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7. Canvi cap a una ciutat més diversa culturalment.
8. Desigualtats econòmiques, pobresa i diversificació dels riscos
d’exclusió.
9. Augment considerable de la població en l’etapa de la vellesa.
10. Necessitat d’incrementar el treball comunitari compartint objectius
i creant marcs estables de cooperació interinstitucional.
11. Imatge de Badia com una “realitat diferent” que dificulta la
projecció del municipi fora del seu territori.
12. Limitacions territorials del model de ciutat.

Actualment, en el municipi hi ha 3 escoles publiques, qualificades com a
Centres de màxima complexitat (Centres d’atenció educativa preferent)

El nostre projecte Educatiu de Centre contempla les problemàtiques i
característiques del context i intenta contrarestar-les per garantir al
màxim

un

servei

educatiu

de

qualitat

que

aconsegueixi

un

desenvolupament humà integral, tant a nivell individual com col·lectiu que
li doni les màximes oportunitats als nostres alumnes per garantir-li un
futur acadèmic, Professional i personal potenciant en el Centre un clima
de treball, cohesió i responsabilitat.
Els diferents òrgans institucional que conformen la vida del centre (AMPA,
Claustre, etc.), així com el treball en xarxa dels diferents professionals
(EAP, Serveis Socials, USM, etc.) i altres entitats municipals participen
activament de l’acció educativa. Es l’educació conscient i compromesa de
tots la que sosté i acompanya en el procés de creixement i d’inclusió social
dels nostres alumnes.
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“El que importa, allò que configura el món de la família, igual
que el món de l’escola, són específicament les relacions i la
forma com aquestes s’estructuren i es duen a terme. Tot allò
que és significatiu en la nostra vida té a veure amb les
relacions, tot es desenvolupa en contextos d’integració”.
Carles Parellada, 2003

El futur del nostre hort. Canviant el punt de vista.

Per tot l’esmenta’t anteriorment a la nostra escola vam voler cercar una
nova mirada. Els nens i nenes necessiten la natura. Són espontàniament
atrets per ella i, amb el seu contacte, en desenvolupen de manera més
saludable a tots els nivells: físic, emocional, mental, social i espiritual.
Sent conscients d’aquesta realitat, La Sardana ha optat actualment per un
nou format; “Estima’t l’hort” que vol ser un espai obert als alumnes a on
poden entrar en contacte amb la natura a través del nostre hort i, molt
especialment, amb els productes que es poden obtenir. L’hort pretén ser
un espai a on els alumnes siguin un agent actiu i el principal protagonistes
en tot el procés.
Hi ha moltes maneres de fer un hort a les escoles i, en el nostre centre,
volem vincular-ho al temps lleure, als interessos i a les emocions dels
infants.
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“Estar al aire libre en interacción directa con la vida, debería
ser reconocido como un derecho fundamental de la infancia
en nuestra sociedad de hoy en día.”
Heike Freire

Volem cercar connexions amb la part més lúdica i divertida, realitzant
tallers de tipus mediambientals i proporcionant a més a més alternatives
de joc en les hores d’esbarjo.
Per aconseguir aquest nou repte hem instaurat alhora “l’hortimecres”.
Com el seu nom indica, els dimecres seran presentats com a dies especials
a on els alumnes estaran convidats a participar en un taller, una activitat o
un joc vinculats al concepte de sostenibilitat (us de material reciclat,
promoció d’accions sostenibles, etc) Una oferta oberta tots en la que
participa qui vol.
Les classes disposaran d’una programació mensual amb les diferents
propostes on tindran cabuda tallers de diferents tipologies: activitats a
l’`hort, utilització d’eines, utilització d’instruments, jocs de taula,
manualitats reciclades, jocs de llengua, celebracions de dies
internacionals...

“Estima’t l’hort” també pretén obrir les portes a la participació de les
famílies que podran vincular-se ajudant en les activitats pròpies de l`’hort,
participant en alguns dels tallers programats o proposant una pròpia
activitat per realitzar-la ells mateixos.
També obrim les portes a altres col·laboracions amb entitats o persones
interessades en compartir aquesta experiència amb nosaltres.
Creiem que l’hort es pot convertir en una eina educativa molt atractiva
que doni un nou impuls a la curiositat i a les ganes d’aprendre i
experimentat.
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Per tant, ha de ser un espai més d’aprenentatge de l’escola i requereix el
suport necessari per poder fer-ho funcional igual que la resta d’aules
habituals.

“En la infància, les estructures de la intel·ligència únicament
es poden formar a través de l’activitat concreta que impliqui
tots els sentits i es realitzi amb la major llibertat possible.”
Jean Piaget
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4.1.- Objectius del projecte:
4.1..1- Objectius explícits.
Oferir un espai d’hort actiu i funcional.
L’alumne com a principal protagonista.
Garantir un espai de contacte amb la natura en un context urbà.
Crear un espai socialitzador i integrador.
Generar un espai d’empatia i benestar.
Gaudir jugant i movent-se per un espai educatiu.
Establir vincles entres els diferents agents de la comunitat
educativa.

Un pare voluntari que participa esporàdicament
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4.1.2- Objectius implícits.
Educar en la cultura medi ambiental.
Sensibilitzar sobre el propi entorn.
Promoure l’educació per la salut i la de consum.
Promoure hàbits i alimentació saludable.
Conèixer les plantes i els seus múltiples beneficis.
Conèixer les plantes, els seus cicles vitals i els ecosistemes vinculats.

Considerem que l’obertura dels projectes de l’escola a l’entorn és
essencial per potenciar i assegurar l’èxit dels mateixos. Es per aquest
motiu que les activitats que es realitzen són recollides en el blog de
l’escola en paraules dels propis alumnes. Aquest recurs els motiva, com a
usuaris, a participar de les propostes que es presenten i ens permet
vincular tots els agents socialitzadors (famílies, mestres, altres alumnes…)
amb allò que el centre considera imprescindible per a la integració social i
el benestar emocional.
A continuació especifiquem la direcció de consulta del nostre blog i podeu
veure les activitats realitzades fins ara:
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/
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4.2.- Agents implicats en el projecte:
 Recursos humans:
GRUP IMPULSOR

El projecte pretén ser de tota la comunitat educativa però és evident que
és necessari comptar amb un grup impulsor format per 3 mestres.

Aquests mestres pertanyen cada un a un cicle diferent de primària: un de
cicle inicial, un de cicle mitjà i un de cicle superior.
Tasques del grup impulsor:
 Elaborar el projecte.
 Gestionar les propostes dels tallers i preparar els materials
necessaris.
 Fer el seguiment i el manteniment diari de l’hort.
 Fomentar l’ intervenció directa i diària dels alumnes en l’espai.
 Fer propostes per a la participació dels professors i les classes.
 Rebre propostes dels diferents cursos o cicles.
 Cercar col·laboracions amb les famílies, el pla comunitari de Badia,
l’Ajuntament , altres entitats...
 Garantir la recollida de la matèria orgànica els dijous, dia instaurat al
centre com el dia de la fruita per a posar en marxa el compostador.
Per poder realitzar totes aquestes activitats el grup impulsor dedicarà
1,30h setmanals per persona complint alhora amb els seus 3 dies
d’intervenció al pati.
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Així doncs, aquesta seria la distribució de la gestió del projecte:

Dilluns

Dimarts

Hortimecres

Dijous

Divendres

Mestre CI
Mestre CI

Mestre CM

Mestre CM
Mestre CS

Mestre CS

*ROTACIÓ MENSUAL (1 mestre)

* REUNIÓ GRUP IMPULSOR (2 mestres)

PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES

L’ intervenció dels alumnes a l’hort està establida en les hores d’esbarjo.
La porta de l’hort estarà oberta tots els dies de 11 a 11,30h.
Podran entrar tots aquells nens i nenes als que els hi vinguí de gust, des de
2n fins a 6è ja que són els alumnes als que els hi pertany per l’ ubicació de
l’hort.
Igualment , els dimecres, que és el dia que es realitzen paral·lelament els
tallers especials vinculats a l’hortimecres (tallers medi ambientals) els
alumnes podran passar de forma voluntària segons els seus interessos.

"El nen que ha augmentat la seva pròpia independència
amb l’adquisició de noves capacitats, únicament pot
desenvolupar-se normalment si té llibertat d’acció.”
Maria Montessori
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 Col·laboracions.
FAMILIES

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el projecte ha estat difós entre les
famílies de tota primària per obrir les portes a la seva col·laboració. Al llarg
d’aquest curs 2017-18 han participat aproximadament 40 familiars
realitzant accions a l’hort o en activitats vinculades a l’hortimecres. El grau
de satisfacció ha estat molt elevat, tant per les persones que han
participat com pels alumnes que han compartit aquestes activitats.
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CARTA D’UNA MARE
Sóc la Teresa, mare d’un alumne de La Sardana i aquest any tinc l’oportunitat de donar
un cop de mà a l’escola, juntament amb altres pares, donant suport a un nou projecte
anomenat “Estima’t l’hort” i he de dir que em fa molta il·lusió!
Qualsevol pare o mare pot donar un cop de mà en aquest nou projecte. Si us hi fixeu al
suro de l’entrada de l’escola veureu que hi ha una nota que ho explica.
I el projecte, la veritat, és molt engrescador. Es tracta de fer accessible l’hort als nens i
nenes a l’hora del pati, que puguin entrar, escombrar, plantar, observar el creixement de
les plantes, regar, buscar erugues que més endavant observaran al laboratori com
creixen…
I un cop a la setmana, dimecres més concretament, se’ls hi ofereix als infants la
possibilitat de participar en jocs inspirats en el medi ambient, i fer, a través del joc, que
aprenguin una mica més sobre reciclatge, cura i respecte del medi que ens envolta i
puguin elaborar estratègies imaginatives reciclant qualsevol objecte i transformar-lo en
una joguina que els hi servirà durant una bona estona. I es que cal ensenyar als menuts
que tot té el seu valor, fins i tot les coses que aparentment semblin no tenir-ne.
Els nens que volen participar s’ho passen molt bé durant aquesta estona. Els hi agrada
tocar la terra, tenir cura del que està plantat i treure-li els bitxitos, sobre tot, que els hi
dona molta ràbia veure com poquet a poquet es mengen les plantes!
I es així com, sense ni adonar-se’n, els nens es retroben amb la natura i aprenen a
gaudir-ne, i aprenen també que la natura té els seus tempos, ja que la feina a l’hort no
sempre es pot planificar, perquè d’un dia per l’altre et pot caure una tromba d’aigua i
fer-te malbé les plantes o que t’impedeixi anar a plantar quan ho tenies tot previst. I es
que la natura té el seu tempos i això també s’ha aprendre.
Així, si he engrescat a alguna mare o pare i s’hi vol apuntar només cal que contacte amb
Cari i començar a l’endemà mateix!
Teresa Carceller (mare de l’escola)
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PLA EDUCATIU D’ENTORN.

La vinculació del centre amb l’entorn és essencial per a l’èxit de tot
projecte social. És per aquest motiu que s’han realitzat propostes de
col·laboracions am una entitat de la nostra ciutat, Pla de
Desenvolupament Comunitari, amb la idea que visitin el nostre hort i
realitzin alguna activitat en el propi centre.
Per altra banda, per donar més rellevància al nostre compromís com
Escola Verda, hem realitzat activitats d’aprenentatge i servei. És a dir,
portar més enllà de les portes del nostre centre la nostra estima per la
natura. Hem cuidat diferents espais de la ciutat i hem realitzat recorreguts
per visualitzar el nostre entorn i proposar accions de millora amb els
alumnes.

“Es un breu període de temps
molt intens, però alhora
molt gratificant”
Víctor Páez
Pla de Desenvolupament Comunitari
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ESCOLES VERDES

És important destacar el fet que participem també en la formació anual de
les Escoles Verdes. Curs que serveix per compartir projectes i ampliar
recursos. En aquesta formació, es va valorar molt positivament aquesta
nova mirada implementada a la nostra escola i es va contemplar com una
bona alternativa per incidir i solucionar problemàtiques habituals, (quins
cursos visiten l’hort, distribució possible d’horaris, recursos humans
disponibles per fer-ho viable..) Es va proposar el nostre centre com a seu
per impartir el curs de formació “HORT I” i ens van convidar a presentar el
projecte “Estima’t l’hort”
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4.3.- Descripció de les activitats.
El nostre projecte consta de 2 propostes totalment compatibles:
1) Estima’t l’hort: que estaria vinculat a totes aquelles activitats
relacionades amb la planificació, el manteniment i el
seguiment de l’hort i dels seus productes, alhora que de
l’estudi d’aquest ecosistema.
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2) L’hortimecres. Que estaria vinculat amb totes aquelles
propostes que al llarg del curs es realitzen cada dimecres.
Totes elles relacionades amb aspectes mediambientals.

Dimecres 1

PINTEM UN
PAISATGE AMB
GUIXOS DE
COLORS

Dimecres 8

EL 3 EN RATLLA
AMB MATERIAL
RECICLAT

Dimecres 15

FABRIQUEM UN
ESTOMBABOLES
AMB TAPS

Dimecres 22

JOCS DE
PUNTERÍA AMB
ELEMENTS
RECICLATS

Dimecres 29

CIRCUIT AMB
NEUMÀTICS

Exemple de programació del mes d’octubre 2017

Exemple de participació a l’hora de pati en totes dues propostes
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1r TRIMESTRE HORTIMECRES
MES
SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

DIA

ACTIVITAT

20

COLLARETS AMB PETXINES

27

PINTEM PAISATGES AMB GUIXOS DE
COLORS.

4

JUGUEM AL 3 EN RATLLA

11

JOCS DE PUNTERIA AMB ENVASOS

18

DIBUOCA

25

L’ESTOMBABOLES

1

FESTA

8

ANIMALS AMB FULLES DE TARDOR

15

FEM PULSERES (Taller d’una mare)

22

RECICLA! JOC DE CARTES

29

FEM CARIOQUES (ACTIMEL)

20

JOCS TRADICIONALS CATALANS:

(participació de
famílies de 2n)

13

ANIMALS AMB FULLES DE TARDOR
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2n TRIMESTRE HORTIMECRES
MES

GENER

DIA

ACTIVITAT

11

CAIXETES (TUBS DE PAPER DE WC)

18

JOCS DE PUNTERIA

25

CLAUER DE FUSTA

1
(participació de
famílies de 4rt)

FEBRER

8

SCRAP AMB LLAUNES

15

COLLARET AMB XAPES D’AMPOLLA

22 (Carnaval)

ABRIL

MAQUILLATGE

1

JOCS AMB CÈRCOLS

8

MIRA LES ESTRELLES AMB TUBS
DE WC

(participació de
famílies de 3r)

MARÇ

JOCS RECICLATS

15

PAPALLONA AMB PINCES

22

L’AMPOLLA DE LA CALMA

29

FLOR AMB CÀPSULA NESPRESSO

5

PUNT DE LLIBRE
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3r TRIMESTRE HORTIMECRES

MES

DIA

ACTIVITAT

19
ABRIL

(DIa internacional
de la bicicleta)

JOC DE TAULA: BICIJOCS

26
(Setmana de Sant
Jordi)

MAIG

BIBLIODIMECRES

3

TANCAT PER COLONIES

10

DECOREM ENVASOS DE VIDRE

17

JOCS DE TAULA

(Dia internacional
del reciclatge)

CADA RESIDU AL SEU LLOC.

24
(Dia Europeu dels
Parcs Naturals)

31

MANDALES AMB ELEMENTS NATURALS
VAIXELL AMB TAPS DE SURO

6
JUNY

(Dia del Medi
ambient)

PLANTEM LA NOSTRA TOMAQUERA
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FOTOS
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4.4.- Recursos
 Recursos d’espai i materials.
1) Espais

 Parcel·la per a l’hort.
 Quartet per a les eines.
 Zona per al compostador.
 Zona per al planter.
 Zona de realització de les propostes de l’hortimecres (altres espais
del pati, segons les necessitats)
2) Material

 Eines: aixades, rasclets, pales…
 Reg automàtic.
 Regadores.
 Compostador.
 Planter i llavors.
 Petit hivernacle.
 Reutilització de materials reciclats, especialment aquells que es
generen dins del centre (tubs de wc, actimel, restes de papers,
taps...)
 Creacions de jocs amb material reciclat.
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 Recursos econòmics.

PARTIDA ECONÒMICA INICIAL:

Per poder realitzar aquest projecte es necessària una partida de 250 euros
destinades pel centre (oficialment justificades en el balanç econòmic del
curs vigent).
D’altra banda, en moltes ocasions es cerquen col·laboracions amb
l’Ajuntament per realitzar propostes de millora: canvi de la tanca de
protecció ja deteriorada, dotació de plantes i terra per a la plantació,
Construcción de jardineres de pedra en altres espais de l’escola…
Tot i necessitar una partida econòmica per portar a terme el projecte, el
fet de realitzar la majoria d’activitats reaprofitant molts materials de
rebuig, la despesa que es genera és mínima. Pensem que aquest aspecte
fa que es potenciï la conscienciació de la reutilització i la reducció de
residus entre els nostres usuaris.
reutilización y la reducción de residuos entre los usuarios.
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4.5.- Principals continguts i competències.
Es defineix la competència com la capacitat de respondre a demandes
complexes i portar a terme tasques diverses de forma adequada. La
competència

suposa

una

combinació

d’habilitats

practiques,

coneixements, motivació i de comportament que es mobilitzen
conjuntament per assolir una acció eficient.
L’objectiu és adquirir un coneixement a través de la participació activa en
practiques socials i es poden desenvolupar tant en el context educatiu
formal, a través del currículum, com en els no formals e informals.
Es per això que considerem que el projecte “Estimat l’hort” proporciona
una combinació ideal entre un

context d’aprenentatge no formal

mantenint un estret vincle amb el currículum i un context formal.
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Alhora, l’aprenentatge basat en competències es caracteritza per la seva
transversalitat, el seu dinamisme i el seu caràcter integral, el procés
d’ensenyament-aprenentatge competencial s’ha de dur a terme
contemplant totes les àrees de coneixement i per part de les diverses
instàncies que conformen la comunitat educativa.
El grup impulsor d“Estima’t l’hort” pretén dotar al centre d’un espai d’hort
que sigui una aula oberta a l’exterior sense la pressió de les taules, els
llibres, ni les pissarres, a on es pugui experimentar: olorar, tocar, tastar,
observar, mesurar…
L’hort pot servir de suport a la majoria de les assignatures que els alumnes
treballen a l’escola; adquirint un caràcter interdisciplinari i, alhora,
desenvolupant nombrosos eixos transversals, especialment aquells
relacionats amb l’educació ambiental, l’educació per la salut i l’educació
del consumidor.
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En el nostre centre es respecten els interessos i les necessitats de cada
aula i es deixa oberta la participació de cada curs en funció de les seves
necessitats, vinculant-la lliurement a les diferents àrees d’aprenentatge.
A continuació us mostren algunes de les activitats realitzades al llarg
d’aquest curs per les diferents classes del nostre centre.
CLASSE
P-3 i P-4

ACTIVTAT
Disposen del seu propi hort i realitzen activitats setmanals en
l’espai de tallers.

P-5

Elaboren els cartells de totes les plantes del nostre hort en llengua
anglesa.

1r

Quines són les tasques que s’han de realitzar i quines eines s’han
d’utilitzar?

2n

Investiguem que necessiten les plantes per créixer.

3r

Treball de camp sobre les diferents parts de les plantes i les seves
funcions.

4t

Què és un ecosistema? L’hort és un?

5è

Estudiem els animals invertebrats.
Quins animals trobem al nostre hort? Els classifiquem!

6è

Estudiem les parts de la planta que intervenen en la reproducció i
les fases per dur-la a terme.
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Una altra premissa important del grup impulsor és fer partícips a tots els
agents de la comunitat educativa; per això s`involucra a tot el claustre,
s’estableixen contactes i es fomenta la participació amb l’AMPA, les
famílies del centre, l’ajuntament, el pla educatiu d’entorn… Entenem que
de la participació e implicació de tots els agents socialitzadors dependrà ,
en gran part, la qualitat dels resultats.

Alumnes de 1r
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Alumnes de 2n
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Alumnes de 3r
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Alumnes de 4t
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Alumnes de 5è
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4.6.- Principals valors.
Com molt bé comentàvem anteriorment, per a nosaltres és molt
important partir de les característiques de la nostra població, del nostre
centre i del tipus d’alumnat.
Per això, en els seus inicis aquest nou projecte, centra la mirada en uns
nous objectius i vam voler cercar un nou punt de vista.
L’objectiu es potenciar el paper protagonista de l’alumne però des de una
mirada més altruista, més voluntària. A on els infants puguin desenvolupar
la seva pròpia autonomia però, alhora, potenciant el treball cooperatiu i
les relacions entre nens i nenes de diferents edats.
Un punt de vista basat més en els seus propis interessos, en les seves
emocions i en la part més lúdica. Considerant l’espai de l’hort com un
espai terapèutic que ens proporcionar també un benestar emocional. Tot
això, sense perdre de vista la gran quantitat de competències que ajuda a
desenvolupar d’una manera pràcticament espontània.
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“La capacitat de meravellar-se és una forma de coneixement
sensible que pot servir al llarg de tota la vida; és Font
d’alegria, entusiasme i enriquiment personal, i és la base de la
motivació, la creativitat i l’aprenentatge.”
Hieke Freire
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4.7.- Coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica.

“Estima’t l’hort” es crea des de la necessitat d’entendre que l’educació
ambiental no es pot desvincular de l’educació emocional. Entenem doncs,
que el nostre projecte ha de garantir el respecte pel medi ambient i
l’educació per a la salut. Per tant, cal donar molt importància a
l’agricultura i l’alimentació ecològica.
La nostra idea es potenciar al màxim una mirada sostenible i de respecte
envers el nostre entorn i els recursos dels que disposem, oferint a més a
més coneixements sobre el cultiu tradicional i autòcton, respectant
sempre els cicles naturals de les collites i renunciant a la utilització de
productes químics.
Amb tot això volem contribuir en ajudar a crear en els nostres infants uns
hàbits d’alimentació més saludables vinculats al consum d’aliments
ecològics, aliments de temporada i productes de proximitat, i per tant
treballar els valors d’un consum molt més responsable i respectuós.
Al llarg de tot el curs, els nostres alumnes que han participat diàriament o
puntualment en el manteniment de l’hort són els encarregats de repartirne la collita. Sovint hem de procedir al sorteig dels productes sent aquest
un dels moments més esperats i màgics.
D’altra banda, en d’altres ocasions som els propis mestres els que cuinem
alguns plats que al dia següent compartim a l’hora del pati.
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Per últim, aquest any ens hem aventurat en fer una calçotada per tots els
nostres alumnes amb els calçots de la nostra parcel·la.
Aquesta activitat no hagués estat possible sense la implicació de tots els
nens i nenes que cada dia dediquen el seu temps de lleure a cuidar l’ hort i
sens dubte sense la col·laboració de pares i mares que van ser els
encarregats de tenir-los a punt tot just sonar la campaneta.

Va ser una vivència molt bonica! Veure les cares de felicitat de tots els
nostres alumnes i de les nostres famílies compartint un dels àpats
comunitaris més típics de la cuina catalana ha estat una experiència que ja
deien que cal tornar a repetir!.
” Jo no sabia que sortien coses tan bones de l’hort”
Iratxe Campos 5è
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5.- Pla de comunicació i difusió del projecte.
Donat l’èxit de la proposta hem rebut la visita de diferents mitjans de
comunicació que volien fer eco del projecte:

CURS 2015-16
1) Difusió a la pàgina web del Centre.
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/estimat-lhort/

2) Entrevista de Ràdio Badia
http://escolesnews.blogspot.com.es/2016/03/la-sardana-lescola-verda.html?spref=fb

3)

Reportatge de la Revista AULA 220 nº 9 juny 2016

Institut Federica Montseny Badia del Vallès
“Fem de periodistes” grup d’estudiants de secundària que realitzen un
reportatge del projecte.
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/general/la-sardana-a-la-revista-aula-220-de-lies-federica/

4)

Visita del grup d’Escoles verdes del Vallès occidental.

5)

Guanyadora del concurs fotogràfic “aigua i canvi climàtic” 2015

http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/finalistes-delconcurs-fotografic-aigua-i-canvi-climatic-comparte
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6)

Presentació del projecte en el II simposi estatal de professorat

ESenRED (Escuelas hacia la sostenibilidad en red) celebrat a Valsaín
(Segòvia)
CURS 2016-17
7) Difusió al blog d’Escoles verdes octubre del 2016
http://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/que-fan-les-escolesverdes

8) Difusió en el Butlletí 92 d’Escoles Verdes
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-92/

9) Difusió en el Butlletí 93 d’Escoles Verdes
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-93/

10)

Difusió en el Butlletí 94 d’Escoles Verdes

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/numero-94/

11)

Presentació del projecte en el curs de formació del Vallès Occidental

“HORT I” (impartit per Escoles Verdes)
http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/portada/lescola-la-sardana-seu-del-cur-lhort-i/

12)

Presentació del projecte a las famílies de la localitat en la “I

Setmana de l’Educació” celebrada en Badia del Vallès.
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental7/general/primeres-jornades-educativesde-badia-del-valles/
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13)

Difusió en el Butlletí 95 d’Escoles Verdes

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-95/

14)

Difusió en el Butlletí 98 d’Escoles Verdes

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio
_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-98/

15)

Presentació del projecte en el IV Fòrum del Vallès Occidental.

https://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/forums-2016-2017

16)

L’Hortimecres preseleccionat en la fase provincial del Concurs

“Hazlo verde”. L’objectiu és presentar un treball que reculli una idea o
projecte per a crear un hàbitat millor.

17)

Difusió en el Butlletí 99 d’Escoles Verdes

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educac
io_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2017/numero-99/

18)

Estima’t l’hort i l’hortimecres presentats en el curso “jornada

pedagògica: Treballem al laboratori” com a recursos vinculats al
laboratori, curs gestionat per les Escoles Verdes.
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CURS 2017-18
19)

Article publicat a una revista local “Amb l’AEB” pàgina 9

http://aebadia.org/lalternativa-89-l1-doctubre-badia-tambe-va-votar/

20)

Vídeo de L’hortimecres presentat al blog “innovar per aprendre”

gestionat por ICE-UAB.
http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/tallers-medioambientals-hortimecres/

21)

Difusió al Butlletí número 4 –MIRADA DE MESTRES

http://ice2.uab.cat/innovarperaprendre/butlleti-numero-4-mirades-de-mestres-desembre2017/

22)

Emisió

d’un reportatge a TV Terrassa i Canal Oriental Tv al

programa “ El Vallès Educa”
https://www.youtube.com/watch?v=PdnZ4NqYNMw&t=1354s

23)

Difusió en el Butlletí 106 d’Escoles Verdes

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_p
er_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/e-butlleti/any-2018/numero-106/

24)

Participació al VIII Concurso de medio ambiente UHU
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6.- Avaluació del projecte.
L’Escola La Sardana realitza anualment un Pla d’Autonomia de Centre
promogut per el Departament d’Ensenyament.
El Pla d’Autonomia de Centre pretén posar el punt de mira en diferents
activitats que realitza cada escola al llarg d’un curs escolar.
L’objectiu és poder realitzar un seguiment i una avaluació del grau de
satisfacció, amb la finalitat de millorar la qualitat educativa de la teva
pròpia escola.
El projecte “Estimat l’hort” va ser una de les activitats proposades per al
curs escolar 2015-2016.
Així doncs, es va planificar el seu seguiment i es va realitzar una
exhaustiva avaluació (tant externa com interna).
Per
obtenir uns criteris d’avaluació es van proposar diferents
qüestionaris:
 qüestionari de satisfacció per als integrants del grup impulsor.
 qüestionari de satisfacció per al claustre de professors.
 qüestionari de satisfacció per als grups-classe de primària.
 qüestionari de satisfacció per a les famílies que van participar.

A dia d’avui ja podem certificar que el resultat del projecte va superar les
expectatives a tots els nivells i que va ser molt satisfacctori per tots els
agents implicats.
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FITXA DE SEGUIMIENT DE L’ACTIVITAT
Activitat
2.1.2.

curs 2014-15

2.1.2. Seguiment i avaluació del grau d’èxit en l’execució del nou
projecte “Estima’t l’hort” obert als alumnes durant l’esbarjo.

Objectiu Estratègic

2. Millora de la cohesió social.

Estratègia

2.1. Potenciació del bon clima relacional
càlid i vinculat al projecte d’escola entre els
membres de la comunitat educativa. Millora
de la participació i implicació de l’alumnat i
les famílies al centre.

Objectiu de
l’activitat

Oferir l’hort com un espai educatiu de relacions i aprenentatges
on hi puguin participar alumnes, mestres i famílies vinculat al
temps lleure.

Responsables

Caridad Lozano

Professorat que hi
participa

Grup impulsor Escola Verda (Àngel Asensio, Gonzalo Ginete, Cari
Lozano)
Professorat del CM

Alumnat implicat

Alumnes de 2n fins a 6è.

Àrees on s’aplica

L’àrea de medi estretament vinculada a l’hora del pati.

Temporització

Tot el curs.

Espai de realització

-

Recursos

-

Espai d’aplicació: hort i pati de primària.
Espai de trobada del grup impulsor Escola Verda:
laboratori.
Espai de trobada del professorat del CM: tutoria.
Un mestre responsable de cada cicle i famílies voluntàries.
Materials diversos relacionats amb les activitats que es
realitzen a l’hort.
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Els mestres de cicle mitjà elaboren, fan el seguiment i avaluen
l’activitat de l’ACDE un cop al mes al llarg de tot el curs.

Actuacions
(seqüència
d’accions dels
mestres per assolir
l’activitat)

Metodologia
(concreció de com
es gestiona
l’activitat a l’aula)

El grup impulsor elabora un document on s’explica detalladament
el nou projecte “Estima’t l’Hort” (ideari, objectius, recursos
necessaris...). Es reuneix 3 cops per setmana al llarg de tot el curs,
i es reparteixen tasques a fi d’elaborar i executar el projecte:
-

Elaboren una programació mensual de l’hortimecres.
Fan recerca i preparen materials diversos pels diferents
tallers.
- Fan el seguiment i l’avaluació del projecte per part dels
mestres del cicle mitjà.
- S’aplica amb els alumnes 30´ diaris, els 5 dies de la
setmana al llarg de tot el curs.
S’afavoreix la implicació de les famílies, promovent la seva
participació de forma puntual al llarg del curs. Fan propostes de
tallers pels dimecres.

Es planteja l’hort com a proposta educativa, obert de 11 a 11.30h.
Es promou la circulació lliure i voluntària de l’alumnat.
Fan tasques de manteniment de l’hort i d’ajardinament del pati.

Graella de control de participació de l’alumnat.
Qüestionari de grau de satisfacció dels membres del grup
Instrument per a la
impulsor Escola Verda.
recollida
Qüestionari de grau de satisfacció de l’alumnat respecte al nou
d’informació
projecte.
Qüestionari de grau de satisfacció dels grups-classe.
Qüestionari de grau de satisfacció de les famílies respecte al nou
projecte.
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Grau
d’aplicació

Percentatge de sessions programades de preparació, de

Avaluació

coordinació i dedicació a l’hortimecres que s’han portat a terme.
Qualitat de
l’execució

Grau de satisfacció del grup impulsor Escola Verda.
Grau de satisfacció de l’alumnat respecte al nou projecte.
Grau de satisfacció dels grups-classe.
Grau de satisfacció de les famílies respecte al nou projecte.

Grau
d’impacte

Percentatge d’alumnat que ha participat per iniciativa pròpia en
les activitats de l’hort.

Índex de
millora

21% respecte al criteri d’èxit establert inicialment (impacte).
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Criteris d’èxit
Grau d’aplicació
CRITERIS D’ÈXIT I
VALORS ASSOLITS Qualitat
DELS INDICADORS d’execució
Grau d’impacte

Valors assolits

>75%

81%

>80%

83,7%

>50%

71%

ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT

Partint dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de
l’activitat.

Quins aspectes han funcionat?
S’han assolit tots els objectius previstos i s’han superat les expectatives.
El grau d’impacte en el claustre, alumnes i famílies ha estat molt elevat i els resultats
són molt satisfactoris.
Els membres del Programa d’Escoles Verdes van visitar la nostra escola i van valorar
l’experiència com a molt positiva i innovadora. De fet, van convidar a la mestra
responsable del projecte a participar en una Simposi d’Escoles Sostenibles, a nivell
estatal, que s’organitza a Segovia a principis de juliol, per tal de compartir l’experiència.
Hi participen mestres que desenvolupen programes d’educació ambiental centrats en la
sostenibilitat. Es tracta d’un intercanvi d’experiències i de bones pràctiques.
Dins d’aquest projecte, i amb motiu del dia internacional de l’aigua, l’escola ha
participat en un concurs de fotografia sota la temàtica de l’“Aigua i canvi climàtic”,
gestionat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), amb una participació de més de 500
fotografies publicades per diferents entitats, institucions i ciutadans. La nostra escola
ha estat una de les 24 premiades a nivell de tota Catalunya.
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Quins aspectes no han funcionat? Per què
Aplicació:
El grup impulsor hauria de millorar aspectes de planificació ja que no s’han fet totes les
sessions destinades a la coordinació i preparació.
Cal evitar la massificació dins de l’hort, redistribuint les tasques, cercant més recursos i
proposant altres alternatives de joc.
Qualitat:
El projecte “Estima’t l’hort” ha sorprès pel seu grau de satisfacció tan als mestres, com
als alumnes i les famílies, així com pel seu caire innovador.

Grau de satisfacció
de l’alumnat
respecte al nou
projecte.

71%

Cal tenir en compte que el cicle superior no ha
participat activament. Si només valorem la
implicació de 2n a 4t el percentatge seria d’un
92%.

Grau de satisfacció
de les famílies
respecte al nou
projecte.

92%

El grau de satisfacció de les famílies respecte al
projecte és molt satisfactori (100%).
Manifesten que per motius personals i de
disponibilitat horària no han participat més tot
i que els agradaria i, que sempre que ho han
fet, n’han gaudit.

86%
Grau de satisfacció
dels mestres del
claustre en relació
al projecte.

Grau de satisfacció
del grup impulsor
Escola Verda.

Els mestres es mostren al 100% satisfets amb
el projecte i valoren en els propers cursos
aprofitar el recurs de l’hort per incorporar en
la seva programació d’aula continguts que
poden tenir un tractament tranversal i
interdisciplinar: observació d’animals, plantes,
estudi d’ecosistema, alimentació, estadística i
mesura, etc.
81% El grau de satisfacció respecte al projecte és
elevat, però requereix un treball cooperatiu
entre els membres de l’equip. Es valora com
necessari que les persones que conformen el
grup impulsor ho gaudeixin i facin xarxa al seu
cicle, per aprofitar al màxim el temps per a la
planificació, la coordinació i la preparació de
materials.
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El projecte de l’hort ha generat la participació activa de les famílies en el centre, en
algun cas, poc o gens implicades anteriorment, possibilitant l’obertura de nous canals
de participació.
Alguns alumnes que generaven conflictes a l’aula, també han trobat un espai on
desenvolupar un dels seus talent, sentir-se importants i inclosos, i han fet un canvi
d’actitud en positiu vers l’escola.
Impacte:
El nou projecte ha superat les expectatives previstes inicialment. El grau d’impacte en el
claustre, alumnes i famílies ha estat molt elevat i els resultats són molt satisfactoris.
A continuació mostrem detalladament els resultats obtinguts pel que fa a la participació
de l’alumnat:

CLASSE

Nº ALUMNES

HAN PARTICIPAT A
L’HORT

HAN PARTICIPAT
SOVINT

HAN PARTICIPAT
ALS TALLERS

De
2n a 4t

CLASSE

108

Nº ALUMNES

99

55

78

92%

56%

72%

HAN PARTICIPAT A
L’HORT

HAN PARTICIPAT
SOVINT

HAN PARTICIPAT
ALS TALLERS

De
5è a 6è

85

43

9

12

50%

10%

14%
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GLOBAL

Nº ALUMNES

ESCOLA

De 2n a 6è

HAN PARTICIPAT A
L’HORT

193

HAN PARTICIPAT
SOVINT

HAN PARTICIPAT
ALS TALLERS

142

64

90

71%

33%

57%

En relació als alumnes del cicle superior pels que, en cursos anteriors anava adreçada
l’activitat de l’hort (en format de taller), manifesten que és un projecte interessant però
mostren preferència per altres interessos i, per tant, no renuncien al joc a les pistes i a
fer altres activitats que els hi agraden durant el seu temps d’esbarjo. Participen
esporàdicament. Això ens ha portat a deduir que els tallers de l’hort adreçats al cicle
superior en cursos passats no acabava de funcionar perquè no connectava amb els
interessos dels alumnes, i no tant pel seu format i contingut.
Propostes de millora relacionades.


Ampliar l’espai ajardinat, cercar més activitats i nous recursos. Valorem la
possibilitat de dissenyar un nou pla de pati per als alumnes de primària,
diversificant les propostes de joc en les estones d’esbarjo i creant nous espais que
connectin amb els seus interessos.



Buscar noves vies per difondre el projecte a les famílies i fomentar la participació.



Augmentar la difusió del projecte a través del blog, exposant tot el que es va fent i
anticipant la programació de l’hortimecres.



Promoure noves vies de difusió a les aules dels tallers que es proposen.



Millorar la coordinació del grup impulsor per treure el màxim aprofitament de les
sessions que es destinen a la planificació i preparació de les activitats.



Promoure l’hort entre els mestres, en els cicles, per intentar que acabi sent un
recurs més i s’incorporin activitats dins de les programacions d’aula.



Pel que fa a l’avaluació del projecte, el proper curs no inclourem als alumnes del
cicle superior, ja que hem observat que les activitats vinculades a l’hort no
connecten especialment amb els seus interessos i participen esporàdicament.
Centrarem l’atenció en els cursos de 2n a 4t, intentant mantenir el mateix grau
d’implicació i interès. Tot i així, farem un seguiment dels alumnes de 5è, que durant
aquests curs s’han implicat activament i podran tutoritzar els més petits.

“ESTIMA’T L’HORT”
Degut als bons resultats obtinguts en quan a la participació en el projecte
en la seva implementació inicial i superades les expectatives de previsió,
ens vam proposar per al curs 2016-17 analitzar el seu grau d’impacte en la
millora de la cohesió educativa.
FITXA DE SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT
Activitat
2.1.2

Curs 2016/17

2.1.2. Seguiment i avaluació dels projectes “Estima’t l’hort i
l’hortimecres” obert als alumnes durant l’esbarjo.

Objectiu Estratègic

2. Millora de la cohesió social.

Estratègia

2.1. Potenciació del bon clima relacional càlid i
vinculat al projecte d’escola entre els membres
de la comunitat educativa. Millora de la
participació i implicació de l’alumnat i les
famílies al centre.

Objectiu de l’activitat Comprovar com l’activitat de l’hort repercuteix positivament en l’estat
d’ànim dels alumnes i en el bon clima general de l’escola.

Responsables

Caridad Lozano (membre del grup impulsor Escoles Verdes) i Yolanda
Rodríguez (membre del grup impulsor ACDE)

Professorat que hi Grup impulsor Escola Verda (Núria Salat, Gonzalo Ginete, Cari Lozano)
participa
Professorat del CM.

Alumnat implicat

Alumnes de 3r i 4t.

Àrees on s’aplica

Educació en valors socials i cívics.

Temporització

Tot el curs.

Espai de realització
-

Espai d’aplicació: hort i pati de primària ( zona de picnic).
Espai de trobada del grup impulsor: laboratori.
Espai de trobada del professorat del CM: tutoria.

“ESTIMA’T L’HORT”
Recursos
-

Activitats lúdiques amb material reciclat.
L’hort de l’escola i espai de taules de pícnic.
Un mestre responsable de cada cicle.
Famílies voluntàries.

-

Fer un seguiment de la participació dels alumnes del 3r i 4t.
Fer un seguiment i comparació dels conflictes en referència al
dia que es fa “Estima’t l’hort i l’hortimecres” i el dia que no.

Metodologia
(concreció de com es
gestiona l’activitat a
l’aula)

-

Es planteja “Estima’t l’hort i l’Hortimecres” com a propostes
educatives, els dimecres d’ 11 a 11.30h (Hora d’esbarjo).
Es promou la circulació lliure i voluntària de l’alumnat.
Es proposen activitats lúdiques de caire mediambiental,
relacionades amb l’hort
o amb materials reciclats.
(Hortimecres)

Instrument per a la
recollida
d’informació

-

Graella de control de participació de l’alumnat. (primer
dimecres de cada mes).

-

Valoració del grau de satisfacció de l’alumnat respecte als
projectes ( 3r i 4t)

-

Qüestionari de grau de satisfacció dels membres del grup
impulsor.

-

Qüestionari de grau de satisfacció dels mestres de 3r i 4t.

-

Qüestionari de grau de satisfacció de les famílies que han
participat als tallers de l’Hortimecres.

-

Graella d’observació de conflictes al pati (en diferents dies).

Actuacions
(seqüència d’accions
dels mestres per
assolir l’activitat)

-

“ESTIMA’T L’HORT”
Grau d’aplicació Percentatge de sessions programades de preparació, de coordinació i
dedicació al projecte.

Avaluació

100%

Qualitat
l’execució

de Grau de satisfacció del grup impulsor. 81%
Grau de satisfacció de l’alumnat respecte al projecte. 90 %
Grau de satisfacció de les famílies que han participat als tallers. 93%
Grau de satisfacció dels mestres de CM. 95%

Grau d’impacte

66 % de reducció de conflictes.

I
D’ÈXIT
CRITERIS
VALORS ASSOLITS DELS
INDICADORS

Índex de millora

Criteris d’èxit

Valors assolits

Grau d’aplicació

95%

100%

Qualitat d’execució

83%

90%

Grau d’impacte

30%

66%

ANÀLISI DE RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT
Partint dels indicadors d’avaluació i considerant els aspectes del desenvolupament de
l’activitat:
Quins aspectes han funcionat?
S’han assolit els objectius previstos pel que fa a la participació en l’activitat i en la reducció de
conflictes a l’hora del pati, superant les expectatives previstes.
Quins aspectes no han funcionat? Per què? Com podem millorar?
Aplicació: S’han fet totes les sessions destinades a la coordinació i preparació però caldria
respectar la logística del grup impulsor per tal que es permeti la participació de tots els
membres en la planificació dels projectes

“ESTIMA’T L’HORT”
Execució: El grau de satisfacció de la comunitat educativa és molt elevat.

Grau de satisfacció
respecte als projectes.

de

l’alumnat 90%

El grau de satisfacció de l’alumnat és
molt satisfactori. Al llarg del curs hi ha
hagut una participació del 60 %.

Grau de satisfacció de les famílies 93%
respecte al projecte Hortimecres.

El grau de satisfacció de les famílies
respecte al projecte és molt satisfactori.

Grau de satisfacció dels mestres de CM 95%
respecte als projectes.

El grau de satisfacció dels mestres del
CM és molt satisfactori.

Grau de satisfacció del grup impulsor 81%
respecte als projectes.

El grau de satisfacció del grup impulsor
és molt satisfactori. Com a proposta de
millora proposen que el curs vinent es
respectin els dies de planificació i
preparació de materials per tal que tots
els membres de grup hi puguin
participar.

Els projectes “Estimat l’hort i l’Hortimecres” han generat la participació activa de les famílies en
el centre, creant una implicació i un lligam amb l’escola. A través dels tallers i activitats
proposades a l’Hortimecres hem pogut observar com alguns alumnes que a l’hora del pati
generaven conflictes s’han implicat en les activitats i han fet un canvi positiu d’actitud. Valorem
que el dia que hi ha hort i hortimecres els conflictes es redueixen i millora el clima i la
convivència a l’hora del pati.
Impacte:
% de nens que han participat 3rA
habitualment a l’Hortimecres.
71%

3rB

4tA

4tB

60%

38%

70%

A partir de les graelles d’observació arribem a la conclusió que els conflictes a l’hora del pati
s’han reduït un 66% el dia d’hort i hortimecres respecte a un altre dia sense. Un 60 % dels
alumnes han participat al projecte de forma regular i hem pogut comprovar que els conflictes
que es generen es continuen produint per altres jocs o activitats com ara el futbol. Les noves
propostes no generen nous conflictes. Hi ha alumnes que no participen de manera habitual
perquè prefereixen jugar a altres jocs.

Propostes de millora relacionades:

“ESTIMA’T L’HORT”
A nivell de mestres respectar la logística del grup impulsor.

7.- Perspectives de futur.
A la vista dels bons resultats obtinguts el nostre objectiu es poder seguir
mantenint el projecte obrint-lo a noves possibilitats.
De cara al proper curs escolar, el nostre repte es poder realitzar un pla de
pati en el que aconseguir sortir de les parets de l’hort per ampliar les
zones verdes, oferir més alternatives naturals com a part del joc i seguir
fomentant el reciclatge i la reutilització de materials com a part de la
decoració i com a part de noves propostes lúdiques.
Aspirem a seguir mantenint col·laboracions amb més entitats de la ciutat,
a seguir augmentant la participació de les famílies i a poder contribuir a
que la nostra ciutat sigui una “Ciutat jardí” ja que té moltíssim potencial.
Per una altre costat, no renunciem a donar un salt més. La idea és
aconseguir que les aules de primària utilitzin l’hort com una classe més;
aprofitant al màxim els múltiples recursos que ens proporciona a nivell
general i vinculant-los a les diferents àrees del currículum.
Ens ha sorprès gratament veure la gran quantitat de nens i nenes que, a
través del contacte amb la natura d’una manera espontània i lúdica, han
connectat amb la seva part més emocional, trobant en aquests espais
certa pau i molt valors que es desprenen.

“La escuela no debería tener aulas, sino talleres y laboratorios,
y los niños deberían moverse y pasar de un sitio a otro en
función de sus intereses. Es necesario juntar alumnos de
edades diferentes; es necesario mezclarlos porque en la vida
la gente está mezclada.

“ESTIMA’T L’HORT”
El papel de la educación debería ser buscar, identificar y
desarrollar el ámbito potencial de excelencia de cada
persona
Francesco Tonucci

“ESTIMA’T L’HORT”
“Una prova de l’encert de la intervenció
educativa és la felicitat del nen”
Maria Montessori

