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1. Títol del projecte: UN HORT AMB VALORS
2. Dades del centre educatiu
L’Escola Camins de Banyoles és un centre públic d’educació infantil i primària que va iniciar la
seva tasca pedagògica el curs 2012-2013. Actualment, els alumnes més grans de l’escola són els
de 3r de Primària.
El perfil de l’alumnat del centre és divers, donat que el municipi de Banyoles compta amb un Pla
d’Escolarització Extensiva (PEE) que facilita l’escolarització dels alumnes als diferents centres de
la ciutat de manera equilibrada, afavorint la cohesió social i la comunicació entre diferents
col·lectius i cultures.
El projecte pedagògic que es va construint opta pel treball organitzat en diversos ambients
educatius -de lliure circulació i aprenentatge- i en agrupaments interedats. L’escola que anem
construint parteix dels infants com a persones capaces i autònomes i dels ambients com a elements
educatius amb vida pròpia. Aquests ambients són llocs de trobada on els infants poden compartir
interessos i projectes. Són espais acollidors, amb varietat de materials que desperten la curiositat,
amb una estètica agradable que convida a situacions d’experimentació, d’aprenentatge i de relació.
Les dades del centre són les següents:
Escola Camins
Carrer Concòrdia de les Aigües de l’Estany s/n
17820 Banyoles (Girona)
Codi: 17009345
escolacamins@xtec.cat
972580342

3. Dades de la persona de contacte
Alícia Vilarnau Vila
avilarn3@xtec.cat
660345149
(coordinadora del cicle de 2n-3r)

4. Descripció
4.0. Breu explicació de la proposta.

Durant aquest curs hem encetat el projecte de l’hort a l’escola, un projecte compartit amb el
Centre Ocupacional i Especial de Treball EL PUIG de Banyoles. Els usuaris d’aquest servei han
estat els especialistes que han acompanyat i ens han guiat durant part del treball a l’hort.
Els grups de 3r de Primària han estat els encarregats de planificar, treballar i gestionar l’hort de
l’escola; periòdicament, han rebut l’acompanyament dels usuaris del Puig. Amb la seva ajuda,
hem aconseguit recollir molt més del que mai hauríem imaginat.
Enllaçat amb el projecte de l’hort, han sorgit altres activitats complementàries que també ens han
ajudat a comprendre la necessitat de conèixer i preservar el medi ambient.
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4.1. Objectius.

Els objectius generals plantejats han estat:











Crear un hort i produir aliments de qualitat de forma respectuosa amb el medi ambient
(fruita i verdura ecològica).
Mostrar una actitud de respecte pel medi.
Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el
consum responsable.
Promoure coneixements relacionats amb l’agricultura ecològica: hort, eines, hortalisses,
compost, arbres fruiters…
Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens relacionats amb l’hort, obtenir
informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i del recull de
dades amb els mitjans i comunicar els resultats de la recerca.
Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable,
acceptant les diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels altres
en els diàlegs i els debats.
Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere.
Reforçar i potenciar el treball de continguts en els diferents àmbits curriculars
(interdisciplinarietat).

4.2. Agents implicats en el projecte.

Tota l’escola ha gaudit amb els resultat d’aquest treball. Els agents implicats de forma més directa
en el projecte han estat:
 Alumnat de 3r de Primària de l’Escola Camins. 48 alumnes repartits en tres grups de
treball heterogenis. Cada grup està format per 16 nens i nenes.
 Alumnat de 2n de Primària de l’Escola Camins. A l’escola els alumnes de 3r i 2n els
barregem per crear els grups classe (grups de referència); per tant, els nens i nenes de 2n
també han portat a terme totes les activitats relacionades amb l’hort que s’han realitzat
durant el temps de grup, així com la presentació i cloenda del projecte.
 Mestres de 2n-3r. 5 mestres que han estat acompanyant durant les diferents sessions de
treball (una mestra per sessió) i de planificació (dues mestres per trobada).
 Centre El Puig. Usuaris d’aquest servei del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que
ofereix atenció especialitzada a persones adultes amb discapacitat a la nostra comarca. La
seva missió és treballar per la inserció sociolaboral i la millora de l’autonomia personal i
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de la comarca del Pla de l’Estany i
de les seves famílies, impulsant, creant i gestionant els centres, serveis i activitats
necessaris. Durant aquest curs, hem estat treballant conjuntament en aquest projecte; a
cada sessió de treball hi han assistit de 6 a 8 usuaris i un monitor. Durant les activitats
extres o especials, com podrien ser les sortides o les activitats de presentació i cloenda del
curs, també han intervingut altres usuaris i monitors del centre.
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4.3. Descripció de les activitats desenvolupades.
ACTIVITAT 0:

Trobades per planificar el projecte. Reunions periòdiques per definir, compartir i planificar les
diferents actuacions a l’hort. Assisteixen a aquestes reunions dues mestres, alguns usuaris del Puig
i en Jordi, el monitor especialitzat que dinamitza el treball de l’hort al centre El Puig, que també
els acompanya durant tot el projecte. Durant les trobades, els “experts” planifiquen les possibles
activitats i el calendari de visites a l’escola. Es porten a terme tres reunions, una per trimestre.
(annexe 00).
ACTIVITAT 1:

Presentació. Visita al Centre El Puig, el grup de 3r visita el centre i ens coneixem. Els usuaris del
Puig ens ensenyen el seu hort i ens conviden a plantar calçots.

ACTIVITAT 2:

El nostre hort. Aquestes activitats són part del treball compartit durant les estones de Temps de
Grup, amb el grup de referència, a partir de situacions reals, viscudes i molt properes. Es planteja
la necessitat de comptar amb un hort com el del Puig; cal mesurar-lo i decidir com s’hi treballarà.
L’hort esdevé una excusa per treballar una necessitat propera, per comprendre una unitat de
mesura, el METRE (annexe 01).
5
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ACTIVITAT 3:

Primera sessió a l’Escola Camins. El nostre hort no hi ha res de res. Rebem la primera visita del
Puig i tots tenim molt clar que hi podrem plantar molts calçots. Els plantem i, durant la propera
setmana, els haurem de “calçar” si volem que en surtin molts (annexe 02).

ACTIVITAT 4:

Durant tot el curs, durant la primera franja del matí de mitja hora, els alumnes de 2n-3r fan una
estona de lectura. Els usuaris del Puig s’afegeixen a aquesta activitat, repartint-se en els diferents
grups de referència del cicle. A cada grup, porten a terme l’activitat de lectura planificada a cada
sessió.
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ACTIVITAT 5:

Xerrada sobre el COMPOST. Els companys del Puig ens expliquen que necessitem un fertilitzant
orgànic i que utilitzarem el compost. Ells en són uns experts perquè ho utilitzen en el seu hort. Per
fer compostatge, cal tenir temps i paciència. Aquest curs, ells ens proposen que ho comencem i
que, de cara als propers cursos, ja ho anirem consolidant. Ens expliquen que, fent compostatge,
aconseguirem reduir el volum de la bossa de deixalles, tindrem un adob natural i evitarem l’ús de
fertilitzants artificials; en definitiva, que ajudarem a preservar el medi ambient!
Per començar, necessitarem un compostador i un recipient per guardar-hi l’estructurant que ells
ens aniran portant.
Per informar a tots els nens i nenes del cicle, expliquem durant l’assamblea de grup el que ens han
explicat: Què és el compost? Com s’aconsegueix? Quines restes cal abocar-hi i la necessitat de
crear-lo.
ACTIVITAT 6:

Preparem el compostador i la caixa per guardar-hi l’estructurant. Aconseguim el compostador
perquè una família de l’escola ens en regala un.

Durant el mes d’octubre, a Banyoles celebrem la festa major. Durant una setmana, la nostra escola
està envoltada de fires. La caixa per l’estructurant, l’aconseguim fer a partir de fustes que recollim
després de les festes, en el Recinte de Barraques que tenim al costat de l’escola.
ACTIVITAT 7:

Plantem plantes aromàtiques. Escollim la part de l’hort on podem plantar unes quantes plantes
aromàtiques anem a comprar-les a una botiga de davant de l’escola i les plantem al nostre hort.
Molts dels alumnes no coneixien les plantes aromàtiques; descobreixen la farigola, l’espigol i el
romaní. També aprofitem per cuidar una miqueta els arbres fruiters (un noguer i un nesprer).
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ACTIVITAT 8:

Plantar faves. El temps per plantar les faves és ara, a la tardor. Preparem les regues amb les
aixades, tal i com vàrem fer amb els calçots. Des del Puig, ens han portat les llavors i les sembrem
amb molta cura.

ACTIVITAT 9:

Durant aquestes setmanes de fred, hem planificat activitats dins l’escola; anem al Mirador,
ambient on hi trobem el materials artístics de plàstica, i hi portem a terme una proposta per crear
caixes niu i reclams per a ocells. El nostre pati comença a omplir-se de zones verdes i, amb
l’aparició del nostre hort, encara més. En construïm de dos tipus:
-amb fustes reciclades
-amb altres materials reciclats
Anem creant diferents caixes-niu perquè volem que els ocells hi vinguin. El treball es porta a
terme en grups reduïts, heterogenis. Alguns usuaris del Puig guien i aconsellen als nens i nenes a
l’hora de crear-los.
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ACTIVITAT 10:

Acabar i penjar les caixes niu.
És important acabar la feina bé. Per penjar les caixes-niu de fusta, cal protegir-les amb una capa de
vernís; utilitzem vernís ecològic. La resta de reclams, els pengem pel pati, repartint-los una mica
per totes les zones.

ACTIVITAT 11:

Activitat en la qual hi varen participar els alumnes de 3r de Primària, sense la participació dels
usuaris del Puig. Amb 2 grups de 23 alumnes, es porten a terme dues activitats:
- Arrencar els calçots
- Activitat comptatge i càlcul, i activitat de representació amb llenguatge matemàtic.
(Annexe 03)
A la tarda, un cop finalitzades les activitats, es comunica el que s’ha fet a la resta del grup de
referència (on també hi ha nens i nenes de 2n que no han portat a terme les activitats) i es
reparteixen els calçots per portar-los cap a casa, acompanyats de dues receptes per cuinar-los.

ACTIVITAT 12:

Cartells o rètols per l’hort.
Per tal que tothom pugui identificar el que tenim plantat a l’hort, decidim fer un rètols amb els
noms: romaní, noguer, faves, orenga, nesprer, farigola, calçots... Utilitzem fustes reciclades, que
ens proporcionen els companys del servei de fusteria del Puig.
Per grups de 3 persones, decidim i creem un rètol, que identifiqui el que tenim plantat, utilitzant
diferents tècniques plàstiques:

9

UN HORT AMB VALORS

10

UN HORT AMB VALORS

Finalment, durant la següent sessió de treball conjunta, es col·loquen els rètols on correspon.
ACTIVITAT 13:

Periòdicament, anem revisant el compostador. El que anem observant és que, degut al fet que el
compostador està molt a l’abast i en un zona del pati de molt fàcil accés, hi trobem molta brossa
dins que no hi hauria de ser. Tot i que tenim ganes d’aconseguir compost i fer-ho correctament,
veiem que aquest curs s’acaba i serà molt difícil aconseguir-ho. Pel proper curs, ens plantegem fer
difusió a nivell d’escola i explicar a tots els cursos el seu funcionament per millorar-ho.
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ACTIVITAT 14:

És l’hora de recollir! Aquesta vegada, les faves. Les collim i les guardem per treballar amb la resta
de companys del grup de referència de cada ambient.
Durant la mateixa sessió, netegem l’hort de les males herbes i hi plantem enciams.

Cada grup de referència de 2n-3r les presenta, les observa i les “desgrana”. Observem que són de
diferents mides i tamanys, fent hipòtesis del que creuen que ho ha provocat. Les faves que no
s’han malmès, les posem en una bosseta (amb la data i el nombre que n’hi ha) i les congelarem.
Aquestes faves les utilitzaran el grup que fa el projecte cuina.
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ACTIVITAT 15:

Un cop arriba el moment de recollir-los, els enciams han crescut i estan preciosos!

Ara que ja s’acosta el bon temps, a la primavera podríem plantar i sembrar moltes coses, però hem
de tenir en compte que l’escola, durant els mesos d’estiu, es quedarà molt sola i que possiblement,
no podrem recollir-ho al temps que toca. Per això, escollim alguns productes que podrem recollir
ràpid o bé que podrem deixar a l’estiu i, de tant en tant, quan vingui algú a l’escola, els podrà regar
i/o recollir. Anem a la botiga de davant de l’escola i comprem planter (tomaquets, pebrots verds,
pebrots vermells, cebes, enciams de diferents tipus i menta).
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Preparem la terra i ho plantem en diferents zones de l’hort, també hi posem pastanagues que una
companya del grup ens porta, de l’hort de casa seva, i hi sembrem llavors de carbassa i carbassons.

ACTIVITAT 16:

Projecte cuina. Un dels plats del projecte de cuines del món ha estat elaborat amb les faves del
nostre hort. Hem pogut fer-ne un tastet tots els grups de 2n-3r.
Els nens i nenes que han fet el projecte han cuinat dos plats diferents:
- faves amb alls tendres i cochayuyo
- la crema de faves
Per elaborar qualsevol recepta, han començat rentant-se les mans, posant-se el davantal i netejant
molt bé les taules i estris que s’utilitzaran. Un cop preparats, es segueixen els passos de les
receptes.
Faves amb alls tendres i cochayuyo:
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Amb aquest plat hem après a pelar i netejar alls
tendres i faves. També hem descobert què són les
algues cochayuyo y les hem tastades! Hem anat amb
compte amb el foc i per calcular el temps de cocció ens
hem ajudat d’un cronòmetre. El resultat.. a la majoria
ens ha agradat moltíssim!! Ben bones!

Crema de faves :
La crema de faves també ha estat un èxit! Aquesta recepta necessita més temps. Per preparar-la
hem pelat, netejat i trossejat patates, alls tendres, cebes tendres i, sobre tot, desgranat totes les
faves! Sort que ens han ajudat una mica la mare de l’Aymen i altres companys. Un cop preparat
tot, és una recepta força fàcil perquè es posen els ingredients a l’olla i ha de coure al foc una
bona estona. Finalment, amb la batedora aconseguim una crema ben bona!
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ACTIVITAT 17:

La relació i la bona entesa entre els alumnes i els usuaris del Puig ha fet que ens plantegem anar
més enllà de l’hort i ampliar el tipus d’activitats conjuntes. Per això, els demanem que ens
acompanyin a la sortida al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles. Amb els de 3r, allà hi descobrim
els horts a l’època neolítica i elaborem farina a partir de la mòlta de blat en molins de pedra, per
fer unes galetes boníssimes. També acompanyen els grups de 2n a l’hora de treballar amb l’argila i
elaborar recipients tal i com es feia fa uns 7400 anys.
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ACTIVITAT 18:

Participació durant les cançons i danses. Durant la sortida al Parc Neolític, portem a terme la
gravació d’un vídeo enregistrant les danses treballades a l’escola. Els usuaris del Puig també hi
participen!! (Annexe 04)
ACTIVITAT 19:

Taller d’espelmes.
El dia 1 de juny, durant les activitats relacionades amb l’Exposició de flors de Banyoles i
Gastròmia, des del Puig realitzen la decoració de la Plaça Major (el dissabte) i del Museu
Arqueològic. Les instal·lacions i col·laboracions giren al voltant de 5 elements o menjars de la
comarca: alls, flors, mongetes, nous i mel. Pel que fa a la zona dedicada a la mel, treballen amb
Dolça Abella, una empresa d’apicultura de Crespià. Ens proposen fer tallers perquè l’Escola
Camins és un centre col·laborador. Es tracta d’una prova pilot. Els tallers que es fan són els
següents:
 Xerrada, ens expliquen la producció de mel, orgànica i sostenible; i també la importància
de les abelles en el ecosistema (pol·linització).
 Taller de creació d’espelmes. (Annexe 05)

ACTIVITAT 20:

El curs s’està acabant, tenim ganes d’agrair tot el treball de les persones del Puig i hem decidit
donar-los un petit detall, un llapis de l’escola acompanyat d’un dibuix de l’hort i un missatge
d’agraïment.

L’art d’acompanyar és l’art d’ajudar a descobrir
Curs 2017-18
Abans de fer-ho, parlem del projecte i el que ha significat pels nens i nenes. Tots tenen ganes de
continuar, però saben, des de principi de curs, que aquest és un treball només dels alumnes de 3r.
L’any vinent faran 4t i veuran com altres companys continuen aquest projecte que ells han iniciat.
Fan un dibuix lliure, recordant els diferents moments compartits, la feina feta, els fruits
obtinguts... cada nen i nena ha viscut diferents moments del procés i tots ho recorden de manera
especial.
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ACTIVITAT 21:

Durant un matí del mes de juny, hem compartit la Festa de cloenda del projecte d’aquest curs.
Hem preparat una gimcana al pati i, per grups, hem pogut fer les diferents activitats. Després
d’esmorzar, hem ballat algunes danses que teníem preparades i hem compartit una sessió de
Zumba.
Al voltant de l’hort hem aconseguit crear un vincle tant emotiu que a l’hora d’acomiadar-nos fins i
tot s’han escapat algunes llàgrimes.
4.4. Recursos emprats.

Dins el pressupost de centre, es va concretar una partida pressupostària per fer front a les despeses
del projecte; tot i això, la nostra escola és encara molt jove i compta amb pocs recursos econòmics
per fer front a un projecte massa ambiciós. Per aquest motiu, hem procurat utilitzar recursos
reutilizats, que tenim a l’abast o bé que no resulten massa cars.
Els recursos materials necessaris per treballar el projecte han estat :
- material fungible dels alumnes (compartit amb tot el cicle)
- eines: pales i galledes que tenim al pati, aixada i “cavic” (càvec) del conserge de l’escola.

Descripció
Terra per l’hort

Qui se’n fa càrrec

Cost per
l’escola

Ajuntament de Banyoles

0€

Escola Camins

94.40€

Donació d’una família

0€

Fustes reciclades

0€

Planter dels calçots

Escola Camins

8.10€

Plantes aromàtiques

Escola Camins

14.18€

Vernís ecològic (caixes niu)

Escola Camins

18.17€

Fustes per delimitar l’espai de l’hort
Compostador
Caixa per l’estructurant

Total

134.85€
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4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars.

Les competències i continguts treballats, seguint el plantejament curricular dels diferents àmbits,
són els següents:
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI:
Dimensions

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit de coneixement del medi
Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del
temps, per comprendre la societat en què vivim.

Dimensió món actual

Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions
per situar-s’hi i desplaçar-se.

Dimensió salut i
equilibri personal

Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i
aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència

Dimensió ciutadania

Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la
convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

Continguts comuns (coneixement del medi natural i social)
Utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de
tasques comunes i en la resolució de conflictes.

Continguts - coneixement del medi natural
Iniciació a l’activitat
científica

Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental.
Caracterització de la funció de nutrició en els animals i plantes.
Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació de les
plantes.

El món dels éssers vius

Classificació dels diferents grups de plantes de l’entorn proper (hort de
l’escola).
Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de l’entorn proper,
i prevenció dels possibles riscos.
Activitats econòmiques relacionades amb el cultiu de plantes.
Caracterització de l’alimentació variada i equilibrada com a bàsica per a una
vida saludable.

Les persones i la salut Avenços de la ciència en l’alimentació i la salut.
Expressió de sensacions i emocions personals.
Respecte davant de les sensacions i emocions dels altres.
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Continguts - coneixement del medi natural
Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, massa,
capacitat.
Matèria i energia

Ús responsable de l’aigua.
Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció.

Continguts - coneixement del medi social
Relació entre la posició del Sol i les ombres.
El món que ens envolta Reconeixent dels elements naturals i humanitzats i de l’impacte de l’activitat
humana en el paisatge.
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible
de l’entorn.
Persones, cultures i
societats

Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les
diferències.
Desenvolupament d’actituds de consum responsable.

ÀMBIT MATEMÀTIC:
Dimensions

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit de matemàtic

Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines
Dimensió Resolució de i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
problemes
Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes
plantejades.
Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovarDimensió Raonament i les.
prova
Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos
propers.
Dimensió Connexions

Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i
cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Dimensió Comunicació Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant
el llenguatge verbal (oral i escrit).
i representació

20

UN HORT AMB VALORS

Continguts - àmbit matemàtic
Descripció oral, gràfica o escrita sobre la comprensió del sistema de numeració
decimal i del càlcul.
Aplicació dels nombres decimals en contextos reals.
Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro i els cèntims
Interpretació i ús de les unitats de mesura: el metre
Numeració i càlcul

Elaboració de gràfics i taules a partir del comptatge i la mesura.
Ús de propietats numèriques per recollir, descriure i interpretar dades.
Identificació i ús de les operacions: suma, resta; multiplicació i divisió.
Explicació i contrast de les estratègies de càlcul mental emprades.
Estimació dels resultats de les operacions amb nombres naturals.
Relació perímetre-longitud i àrea-superfície.

Relacions i canvi

Modelització de situacions problema mitjançant objectes, gràfics (fletxes), signes
matemàtics.
Utilització de la mesura i els nombres per investigar propietats geomètriques.
Descripció de la localització i el moviment d’un objecte utilitzant el vocabulari
adequat.
Descripció d’un o diversos moviments que mostrin que dues figures són congruents

Espai i forma

Creació i descripció d’imatges mentals d’objectes, patrons i camins.
Identificació i construcció d’una figura de tres dimensions a partir de
representacions en dues dimensions d’aquesta figura (i a l’inrevés).
Ús de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades.
Magnituds de longitud, capacitat i temps.
Ús de les unitats més comunes del sistema internacional: longitud (m, cm; massa
(kg, g); capacitat (l, ml).
Equivalència entre unitats de mesura més comunes en contextos significatius.
Utilització de la mesura i dels nombres per investigar propietats geomètriques.

Mesura
Ús de les unitats de temps (any, mes, setmana, dia, hora, minut) i de les seves
relacions. Coneixement del calendari.
Ús de regle i cinta mètrica.
Disseny d’activitats de mesura dins d’un context significatiu.
Descripció oral i escrita del procés de mesura.
Estadística i atzar Ús de la numeració i de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar
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Continguts - àmbit matemàtic
dades.
Identificació de diversos conjunts de dades com a mostres de poblacions més grans.
Aplicació a la resolució de problemes.
Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades.

ÀMBIT LINGÜíSTIC:
Dimensions

Dimensió
Comunicació oral

Dimensió
Plurilungüe i
intercultural

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i
llengua castellana)
Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i
escolars.
Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies
conversacionals.
Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i
mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat
espanyol, d’Europa i del món.

Continguts - àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana)
Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de
l’aula i l’escola.
Comunicació oral

Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte
per les opinions dels altres.
Ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les diferències de gènere.
Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.
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ÀMBIT ARTíSTIC:
Dimensions

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit artístic

Dimensió Interpretació Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques
per expressar-se i comunicar-se.
i producció
Continguts comuns – àmbit artístic
Valoració i respecte per les produccions d’un mateix i dels altres.
Percebre i explorar

Satisfacció i emoció per l’experiència artística.

Interpretar i crear

Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses
tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la
realitat, les idees i les emocions.

Percebre i explorar

Propietats dels materials, els colors, les formes (volums, línies, contorns,
textures, grandàries, perspectives…) en les imatges, els objectes i en les obres
artístiques.

Interpretar i crear

Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant
materials, tècniques i procediments diversos (materials naturals, industrials i de
rebuig, recursos plàstics, fotografia, recursos digitals...).

Continguts música i dansa – àmbit artístic
Interpretar i crear

Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en la dansa
col·lectiva i atenció al director.
Composició individual i col·lectiva de coreografies senzilles utilitzant
materials i instruments de percussió diversos.

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA:
Dimensions
Dimensió Presa de decisions
Dimensió Creació i realització
de projectes individuals i
col·lectius

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit d’iniciativa personal i
emprenedoria
Implicar-se activament en la presa de decisions col·lectives.
Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius.

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE:
Dimensions
Dimensió Autoconeixement
respecte de l’aprenentatge
Dimensió Actitud positiva envers
l’aprenentatge

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit d’aprendre a
aprendre
Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.
Adquirir el gust per aprendre i per continuar aprenent.
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4.6. Valors que es desenvolupen.

Els valors configuren el caràcter de la persona i, encara que són invisibles i intangibles perquè no
es veuen ni pesen, ens donen fortalesa i permeten desenvolupar-nos al llarg de la nostra
existència. Per això els valors són per viure’ls, per gaudir-ne i per formar part de la nostra vida. A
través de l’educació, cal desvetllar-los i enfortir-los. Aquest projecte esdevé una excusa perfecte
per aconseguir-ho. Els principals valors treballats a partir del projecte de l’hort, mantenint la
classificació dels continguts a partir dels ámbits curriculars, són els següents:
Dimensions

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit d’educació en valors

Dimensió Personal

Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat
dels propis actes.
Mostrar respecte envers les persones i respecte crític vers les seves idees,
opcions i creences i les cultures que les conformen.

Dimensió Interpersonal

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les
persones.
Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.

Dimensió Social

Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les
situacions d’injustícia.

Contingut - àmbit d’educació en valors
Identificació de les emocions i els sentiments propis.
Estratègies per a l’autoconeixement i l’autoestima.
Aprendre a ser i Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió
a pensar de
i el debat.
manera
Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
autònoma
Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.
Aprendre a
actuar de
manera
autònoma i
coherent

Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi plantegen.
Autogestió de les emocions i els sentiments propis.
Valoració de l’esforç i la motivació.
Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia.
Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi, empatia i assertivitat.

Aprendre a
conviure

Valoració de l’amistat: estimació, confiança, lleialtat i manteniment del compromís.
Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.
Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça, sexe, opinió o
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Dimensions

Competències bàsiques pròpies de l'àmbit d’educació en valors
qualsevol altra condició o circumstància personal o social com un element
enriquidor de les relacions interpersonals.
Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper.
Convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el grup d’amics...
Valoració de la participació com un dret i un deure.
Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals (intergeneracionals, veïnals…).

Aprendre a ser
ciutadans
responsables en
un món global

Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries.
Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació,
discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món.
Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi.
Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i
responsabilitat en la seva utilització.

4.6. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació
ecològica.

La realitat ens ha mostrat que molts dels nostres infants no coneixien prèviament el treball de
l’hort; són pocs els qui comparteixen estones amb la família, fora de l’escola, mantenint i
treballant a l’hort. Tant uns com els altres han mostrat un alt grau de motivació a l’hora de
compartir un projecte en comú.
A partir d’aquest fet, qualsevol aspecte ha estat un nou aprenentatge. N’estem segurs que el
projecte ha fet que coneguessin millor algunes plantes de l’entorn proper i que compartissin la
responsabilitat envers l’hort i les plantes, però també que descobrissin que cal tenir cura i respecte
vers la natura, prendre consciència davant les qüestions que afecten el medi ambient en general.
Amb aquest projecte, hem aconseguit que molts coneguin i facin per primera vegada les feines de
l’hort (treballant la terra, posant-hi el compost perquè produeixi més, cavar amb l’aixada o el
“cavic”, sembrar, plantar el planter, regar, collir, treure males herbes...); que descobreixin els
diferents productes que en podem treure, tot allò que en poden recollir.
Per a molts alumnes, aquest ha estat el primer contacte directe amb la terra, la primera vegada que
han recollit fruits del propi conreu. Com també ha estat la primera vegada que han viscut la
necessitat d’un treball que crea i dóna vida, descobrint que part de la seva alimentació també són
productes agrícoles. Malauradament, no tots els infants coneixien els diferents productes
presentats i, en alguns casos, el descobriment ha estat encara més impactant.
Les observacions dels propis alumnes han conduït a debats interessants sobre les diferències tan
evidents entre les hortalisses que podem trobar a les grans superfícies (que no provenen d’una
agricultura orgànica, o bé al nostre hort. Sovint el tamany és més reduït, el color i la brillantor més
pàlids i solen ser “més lletjos” (en el cas dels calçots o de les faves, deien que eren molt més
petits).

25

UN HORT AMB VALORS

Part dels productes extrets de l’hort han servit per complementar els treballs d’investigació a
l’escola. És difícil evitar relacionar aquells projectes que treballen l’alimentació sana i variada del
projecte de l’hort en si mateix. Qualsevol activitat planificada a l’hort té com a objectiu final
aconseguir uns productes ecològics, utilitzant de la manera més òptima possible els recursos
naturals, fertilitzant la terra amb adobs naturals... aconseguint productes saludables i ecològics.

5. Pla de comunicació i difusió
Hem utilitzat diferents vies de comunicació durant el projecte:
- Pàgina web de l’escola. On s’han publicat els diferents vídeos i reculls fotogràfics dels processos
seguits: http://agora.xtec.cat/escolacamins/
Comunicacions entre els mateixos alumnes. Els qui portaven a terme les sessions de treball
comunicaven, en ocasions concretes, diferents aspectes a la resta d’alumnes dels grups de
referència. Per exemple, compartint les informacions sobre el compost (procés i ús), repartiment
dels calçots, necessitat de comptabilitzar les faves...
-

Espiralat. Documentació trimestral que s’entrega a les famílies, en la qual s’hi mostra el treball
en xarxa que es porta a terme a l’escola. La col·laboració amb El Puig forma part d’aquest treball.
-



EL PUIG - Centre Ocupacional i Especial de Treball (projecte hort)

A finals del curs passat vam iniciar un projecte amb alguns nois i noies del centre
ocupacional i especial de treball El Puig. Tenint en compte la seva experiència en
l’horticultura, aquest curs han vingut quinzenalment i
ens han transmès els seus coneixements per poder
donar vida al nostre hort de l’escola. Els nostres
alumnes de 3r n’han estat els encarregats/des;
conjuntament, hem preparat la terra, hem anat a
comprar eines i llavors, hem plantat, hem regat, hem
construït caixes niu… Aquestes han estat algunes de les
tasques que hem anat compartint i realitzant, però,
principalment ens hem conegut. Ens encanten aquests
matins del divendres, en els quals treballem mentre vivim grans moments. A més, ens
agrada tant passar estones junts/es que també ens han acompanyat durant algunes
sortides!
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6. Avaluació (indicadors i resultats)
L’avaluació del projecte ha estat molt ben valorada per tots els participants, tant des de l’Escola
Camins com des del Centre El Puig. L’avaluació dels alumnes s’ha realitzat a partir de les
observacions de les diferents mestres que han portat a terme el projecte, enregistrades en els diaris
de classe i compartides durant les sessions d’avaluació o en els documents compartits d’alumnes
que s’utilitzen al cicle (documents compartits al drive per totes les mestres del cicle, que poden ser
en forma de graella per activitat concreta o bé en un document personal per cada alumne/a).
Indicadors d’avaluació:
Objectiu:

Crear un hort i produir aliments de qualitat de forma respectuosa amb el medi ambient (fruita i
verdura ecològica).
Indicadors:

- Creació d’un hort al pati de l’escola.
- Número de sessions destinades a plantar, regar i recollir els aliments de qualitat.
- Quantitat d’aliments de qualitat conreats.
Resultats: Hem creat l’hort de l’escola i hem cultivat un producte de qualitat diferent cada
trimestre, per tant, cada grup ha pogut viure una collita. S’han realitzat tres sessions per plantar
o sembrar i tres sessions més per recollir.
Objectiu:

Mostrar una actitud de respecte pel medi.
Indicadors:

- Grau de respecte per part dels participants vers el medi ambient (observacions i registres de les
mestres durant les sessions de treball a l’hort compartides)
Resultats: A mesura que ha anat avançant el curs, ha anat augmentant el registre d’actuacions i
comentaris de respecte envers el medi ambient.
Objectiu:

Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum
responsable
Indicadors:

- Número d’alumnes que han participat i col·laborat en cada sessió (registre).
- Grau de participació en els debats compartits amb el grup de treball (registre de les mestres)
Resultat: En les sessions han participat una mitjana de 15 infants, aconseguint una participació
superior al 90 % en totes les trobades i el 100% en algunes d’elles.
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Objectiu:

Promoure coneixements relacionats amb l’agricultura ecològica: hort, eines, hortalisses,
compost, arbres fruiters…
Indicadors:

- Grau d’assoliment dels continguts presentats (a partir de converses i treballs escrits).
Resultats: S’han utilitzat diferents eines a l’hora de treballar l’hort i, en primer lloc, sempre
s’han presentat (nom i funció). Els infants han anat utilitzant els seus noms cada vegada amb
més espontàneïtat i més del 90% han après a utilitzar-les correctament i amb cura. Pel que fa al
compostador, hem aconseguit tenir-ne un a l’escola però no hem aconseguit iniciar el seu ús i
seguiment correctament. La valoració d’aquest curs no és positiva, creiem que cal canviar-lo de
lloc o bé informar a la resta de nens i nenes de l’escola de la importància i del procés de creació
del compost.

Objectiu:

Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens relacionats amb l’hort, obtenir
informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i del recull de dades
amb els mitjans i comunicar els resultats de la recerca.
Indicadors:

- Grau de participació en els debats generats a partir de les observacions i el treball a l’hort
(registre i diari d’aula de la mestra).
- Nombre d’activitats proposades per resoldre un repte matemàtic viscut a partir de la recollida
de dades i/o altres estratègies
- Estratègies utilitzades per comunicar els resultats.
Resultats: La participació en els debats ha sigut alta, al voltant sempre del 70-80%. Al llarg del
curs, s’han proposat tres situacions/reptes matemàtics: conèixer el perímetre de l’hort,
comptatge i agrupacions diverses dels calçots recollits, i el comptatge de les faves recollides i
distribució per a tots els infants de 2n-3r. Les estratègies utilitzades per comunicar els resultats
han estat diverses però hem prioritzat el treball de dues: el discurs oral davant el companys del
grup de treball i/o grup classe i la representació escrita (combinant l’escriptura i el llenguatge
matemàtic); aproximadament el 70% dels infants han utilitzat les estratègies autònomament.
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Objectiu:

Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les
diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels altres en els diàlegs i els
debats.
Indicadors:

- Tant per cent d’alumnes que han mostrat una actitud positiva i de respecte durant les sessions
compartides amb el grup del Puig (registre o diari de la mestra).
- Grau de tolerància i respecte envers les diferents opinions dels altres.
- Grau de participació en els debats entre els grups d’iguals de forma espontània o bé a partir de
la demanda de la mestra (registre o diari de la mestra)
Resultats: Al llarg del curs, hem anat observant com el tant per cent d’alumnes que han anat
mostrant una actitud positiva, de respecte i cada vegada més participativa i cooperativa, ha anat
augmentant. Al final del curs, observem que tots els infants han avançat en aquest sentit i hem
de concretar que un 20% convé continuar acompanyant-los en aquest sentit. Segons els grups i
les sessions el grau de tolerància i respecte envers les opinions ha estat del 80-90%. Pel que fa a
la participació en el debats, aquesta ha estat al voltant del 70-80%.
Objectiu:

Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere
Indicadors:

- Situacions en les que s’observa capacitat d’empatia (diari i registre de la mestra).
- Increment en la resposta i actitud postitiva davant la diferència
Resultats: A partir del registre de la mestra i del diari, hem recollit molts moments durant els
quals els infants han mostrat una capacitat d’empatia envers els altres i les diferències entre uns i
altres; observant un increment d’alumnes que les protagonitzaven a mesura que ha anat avançant
el curs. De la mateixa manera, per tant, hem aconseguit l’increment de les respostes i actituds
positives davant la diferència de cada vegada més infants.
Objectiu:

Reforçar i potenciar el treball de continguts en els diferents àmbits curriculars
(interdisciplinarietat).
Indicadors:

- Nombre d’activitats desenvolupades
Resultats: S’han portat a terme 20 activitats diverses, les quals es descriuen en l’apartat
“Descripció de les activitats desenvolupades”; hem pogut portar a terme totes les activitats
planificades. A partir de les diferents propostes, s’han anat treballant els continguts dels
diferents àmbits de treball concretats al projecte.
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7. Perspectives de futur.
Tots els qui hem compartit aquest projecte hem tingut la sensació que tan sols ha estat un inici, el
principi “d’una gran amistat”. Els objectius plantejats al iniciar el curs han estat, majoritàriament,
assolits; per això, n’estem segurs que podem marcar-nos noves fites, una miqueta més
complicades i ambicioses.
Tenim algunes idees que intentarem projectar en un futur: volem comprar eines de treball pròpies
(aixades, cavics, pales, galledes,...) i un armari per guardar-hi tot el material; volem replantejarnos el treball del compost ordenant-ne la
gestió i fent-ne difusió a la resta d’escola;
volem plantejar-nos un sistema en el qual
poguem arribar a ser autosuficients a partir
de la venta dels productes que aconseguim
collir; volem continuar compartint, amb la
mateixa alegria, els esforços i el treball;
volem introduir una avaluació del procés
des
de
diferents
perspectives
(autoavaluació, coavaluació...); i, en
definitiva, volem que durant cada curs, tots
els infants de l’escola, quan facin 3r,
visquin aquest projecte amb il·lusió,
respecte, empatia i constància.
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8. Annexes
Annexe 00. Planificació de les sessions del tercer trimestre, recollida per un usuari del Puig.

Annexe 01. Vídeo del recull d’activitats que treballen la mesura de l’hort de l’escola:

http://agora.xtec.cat/escolacamins/general/mesura-lhort-de-lescola-camins/
Annexe 02. Vídeo de la sortida al Centre El Puig i de la primera visita a l’Escola Camins.

http://agora.xtec.cat/escolacamins/general/lhort-a-lescola-camins/
Annexe 03. Vídeo de les activitats matemàtiques relacionades amb la recollida dels calçots.

http://agora.xtec.cat/escolacamins/2n-3r/comptem-calcots/
Annexe 04. Vídeo de les danses compartides.

http://agora.xtec.cat/escolacamins/2n-3r/musica-i-moviment/
Annexe 05. Vídeo del Tallers sobre les abelles (Dolça Abella)

http://agora.xtec.cat/escolacamins/2n-3r/tallers-compartits/
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El més important és conèixer el moment
correcte per sembrar.
Masanobu Fukuoka
Agricultor, escriptor, biòleg i filòsof japonès.

El Claustre de l’Escola Camins estem convençuts que compartir aquest projecte és
un dels privilegis que tenim. Ara és el moment per sembrar, per així aconseguir una
bona collita en un futur…
Escola Camins
Juliol 2018
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