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MEMÒRIA DEL PROJECTE 
 

 
 

 Títol del projecte  
 
La terra ens nodreix: Som el que experimentem, plantem i mengem 

( un hort ecològic íntimament vinculat a la cuina-menjador de l’escola) 

 

 

 Dades de l’escola 
 

Nom del centre: ESCOLA MATAGALLS 

Codi del centre: 08062811 

Titularitat: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. 

Adreça: C/ Arenys de mar nº5   08460 Santa Maria de Palautordera. 

Telèfon: 93 848 12 29.  

Adreça electrònica: escolamatagalls@xtec.cat 

 

 Dades de contacte de la persona que proposa el projecte 
 

Comissió de l’hort i mediambient de l’escola Matagalls 

Lluïsa Vigas i Terrats 

escolamatagalls@xtec.cat 
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 Descripció del projecte 
  

El Projecte dut a terme a l’Escola Matagalls durant el curs 2011-2012 i que es 

presenta al Premi, vincula  l’Hort de l’Escola amb la Cuina-Menjador, però alhora es fa 

ressò d’una filosofia de la que participem en totes i cada una de les diferents àrees 

educatives. 

  Aquesta filosofia participa i a la vegada, per ella mateixa relaciona quatre grans 

eixos: El Medi Ambient, el Desenvolupament local, la Salut i l’Educació. D’aquesta 

manera, en el dia a dia de l’Escola, podem parlar d’Educació a les aules, però també 

d’educació en la salut i en el ben menjar a l’espai i durant l’estona del menjador. 

Parlem de Desenvolupament local dins l’aula però també el posem a la pràctica fora, 

quan fem comandes de verdures als pagesos de l’entorn o quan fem passejades pel 

poble i contemplem els horts veïns. Tot és educació. Tot forma part d’una mateixa 

filosofia. Impossible, per tant, de separar aquests quatre grans eixos. 

Dins del projecte durant aquest curs hem començat a treballar un conte que, és 

el dia a dia de l’hort i de l’escola, explicat des de la veu d’un personatge fictici, un 

tomàquet de la varietat Xerri Bombeta de color groc. Aquest descriu algunes 

anècdotes de la seva estada a l’hort de l’Escola. El conte fa de fil conductor i a la 

vegada de difusor d’aquesta manera de veure i de viure l’hort ecològic vinculat a la 

cuina-menjador de l’Escola.  

L’activitat agrícola està molt relacionada amb el tema de l’alimentació. Fer un 

hort a l’escola contribueix a fer-nos adonar de la importància no sols de l’agricultura 

sinó també d’una activitat bàsica per sobreviure: alimentar-se bé. Els nens porten els 

productes de l’hort a la cuina i els mengen a l’hora de dinar conscients que l’enciam 

que estan menjant l’han plantat amb les seves mans.  

DE L’HORT A LA CUINA 

 

Collim 

 

Esgranem 

 

Cuinem 

 

Mengem 
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  Una mica d’història del Projecte d’Hort ecològic escolar: 

 

El Projecte d’Hort ecològic és pioner i innovador en el municipi de Sta. M. De 

Palautordera a més de participar en el desenvolupament sostenible del municipi.  

El Projecte de Cuina-Menjador de l’Escola, està íntimament lligat al de l’Hort Ecològic 

ja que formen part d’una mateixa filosofia de vida. Una part important de les verdures 

que nens i nenes mengen al Menjador de l’Escola les han plantat, regat i cuidat ells 

mateixos.  

 

 

 

 

 

 

El Projecte Hort forma part del Projecte educatiu de l’Escola Matagalls com a eix 

transversal. L’AMPA hi aporta una part del temps de la Coordinadora de cuina-

menjador de l’AMPA (unes hores cada setmana) per ajudar a la  Comissió d’Hort, a 

dirigir i distribuir les feines i a fer la coordinació de l’hort tenint en compte les 

necessitats educatives i les de la cuina-menjador.  
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A l’hort de l’escola, els nens i nenes acompanyats pels adults, mestres, mares, pares i 

avis pagesos, i el conserge, hi planten tomàquets, cols, api, pèsols, enciams i 

escaroles, mongetes, maduixeres, carbasses i carbassons, julivert, coriandre, farigola, 

sàlvia,romaní, gira-sols, espernallac, camamilla... És una bona manera d’apropar-nos 

a la terra, de tocar-la, d’olorar-la, d’embrutar-nos i, sobretot “d’aprendre de la terra tot 

el que la terra ens pot ensenyar”. 

Treballem l’hort amb els avis pagesos, mestres i alumnes creant vincles i 

interrelacions generacionals bàsiques en el creixement i maduració de l’infant. 

Entenem l’hort ecològic com a suport didàctic pels alumnes però també com a mitjà 

per treballar l’Educació Ambiental  com a instrument pedagògic integrador 

Optem per un hort ecològic, lluny de l’agricultura convencional. Per això, a l’escola, és 

important tenir una compostadora que formi part d’aquest cicle i d’aquesta manera 

apropar-nos a una cultura de la sostenibilitat.  

Aquest Projecte és el resultat d’una preocupació d’una part important del claustre 

actual amb el compromís i la conducció de l’equip directiu i la implicació de la 

comunitat educativa.  

D’aquesta manera, al menjador escolar, vam començar ja a seleccionar els residus en 

els contenidors de diferents colors separant la matèria orgànica que properament 

portarem a la compostadora, a cada aula hi ha el contenidor de paper, cada nen i 

nena porta l’esmorzar a una carmanyola per a no utilitzar el paper d’alumini altament 

contaminant... 
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Un aspecte important a tenir en compte, és que, aquesta activitat de l’hort ecològic 

escolar és utilitzada com a instrument pedagògic i d’aprenentatge, a la vegada que 

integradora i de servei a la societat en el vessant de la sostenibilitat. També una eina 

d’inclusió com a escola inclusiva que som. Per això el personatge del conte és un 

tomàquet xerri de la varietat bombeta de color groc, com a tret diferenciat  que el fa 

ser “especial”. És un homenatge als nens “especials” que “treballen” l’hort de l’Escola. 

Aquest projecte d’hort ecològic escolar, forma part d’un macroprojecte que apunta cap 

al que s’anomena “Escola Verda”, un dels principals projectes d’Educació ambiental 

que es desenvolupen a Catalunya i que s’impulsen des de la Generalitat. D’aquesta 

manera podrem incorporar la dimensió ambiental tant en el currículum educatiu com 

en la gestió del nostre centre.  
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4.1  Objectius  
 

Els Objectius de la vinculació l’Hort Ecològic i Cuina-Menjador que nosaltres, des del 

petit món que és l’Escola amb pares i mares de l’AMPA, respectem, són:  

 Produir aliments de qualitat nutritiva i sanitària òptima, lliures de residus i altres 

substàncies estranyes, que puguin formar part de la dieta alimentària dels nens 

i nenes del menjador de l’Escola. Col·laborant, d’aquesta manera, amb una 

nova indústria alimentaria que elabori veritables aliments sans i nutritius.  

 Evitar les formes de contaminació que puguin resultar de les tècniques 

agràries. Adobant l’hort amb compostatge procedent de la cuina i menjador i 

també amb fems animals o d’altres compostatges casolans com els provinents 

de Vivers de Bell-lloc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procurar mantenir la diversitat genètica dels sistema agrari del nostre entorn 

contribuint al patrimoni genètic amb el banc de llavors de “Llavors orientals” i 

Les Refardes i no utilitzant llavors transgèniques. 

 

Dins del marc escolar, ens hem plantejat els següents objectius generals i específics: 
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4.1.1 Objectius generals de l’Hort ecològic escolar 
 

 Crear un nou àmbit de relació escolar entre els participants: Treball cooperatiu 

a través de les pràctiques concretes a l’hort arribant a enllaçar els diferents 

grups de col·laboradors que intervenen en el projecte. Entendre un nou 

concepte de l’obligació des de la responsabilitat, fomentant l’esperit de 

cooperació. Generar actituds de respecte cap als treballs col·lectius. Sentir la 

relació entre treball i esforç.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crear noves situacions d’aprenentatge com a alternatives integradores de 

l’alumnat elaborant estratègies per desenvolupar comportaments responsables 

respecte a tasques d’interès comú. 
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4.1.2  Objectius específics de l’Hort ecològic escolar 
 

El Projecte Hort, amb els objectius  descrits a continuació, es redacta des del 

Centre educatiu i és aprovat pel Consell Escolar. Aquesta activitat de l’hort 

ecològic escolar és utilitzada com a instrument pedagògic i d’aprenentatge, a la 

vegada que integrador i de servei a la societat en el vessant de la sostenibilitat. 

 

    
 Educació infantil: 
 

 Utilitzar l’hort per a motivar als nens i nenes en diferents àmbits: Educació per 

al consum, educació per a la igualtat de sexes, Educació Ambiental, Educació 

per a la salut… 

 Generar actituds de respecte cap als treballs col·lectius. Treball cooperatiu. 

 Apropar l’alumne a la natura i fomentar el respecte a ella i a les seves 

manifestacions per així sensibilitzar l’alumnat cap al món vegetal. Observarem 

el creixement de les plantes i l’aparició de les flors i els fruits. 

 Descobrir l’origen d’alguns aliments  

 Aprendre a seleccionar les deixalles al menjador escolar. 
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Cicle inicial: 
 

 Utilitzar l’hort per a motivar als nens i nenes en diferents àmbits: Educació per 

al consum, educació per a la igualtat de sexes, Educació Ambiental, Educació 

per a la salut… 

 Generar actituds de respecte cap als treballs col·lectius. Treball cooperatiu. 

 Apropar l’alumne a la natura i fomentar el respecte a ella observant el 

creixement de les plantes i l’aparició de les flors i els fruits aprenent a 

diferenciar espècies vegetals. 

 Descobrir l’origen d’alguns aliments; educar els nous consumidors (els 

alumnes) sobre la importància de consumir aliments més sans. 

 Aprendre a seleccionar les deixalles al menjador escolar. 

 Apreciar el valor de la terra, impulsora del creixement de les plantes. 

 Conscienciar als alumnes sobre l’estalvi de l’aigua. 

 Utilitzar l’hort escolar com a recurs educatiu, per al coneixement de l’entorn i la 

creació d’actituds positives vers el medi ambient. 

 Utilitzar  el compostador.  
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Cicle mitjà i superior: 
 

 

 Utilitzar l’hort per a motivar als nens i nenes en diferents àmbits: Educació per 

al consum, educació per a la igualtat de sexes, Educació Ambiental, Educació 

per a la salut… 

 Crear un nou àmbit de relació escolar entre els participants. 

 Generar actituds de respecte cap als treballs col·lectius. Treball cooperatiu. 

 Entendre un nou concepte de l’obligació des de la responsabilitat, a través de 

les pràctiques concretes a l’hort fomentant l’esperit de cooperació. 

 Sentir la relació entre treball i esforç. 

 Apropar l’alumne a la natura i fomentar el respecte a ella i a les seves 

manifestacions per així sensibilitzar l’alumnat cap al món vegetal, observant el 

creixement de les plantes i l’aparició de les flors i els fruits aprenent a 

diferenciar espècies vegetals. 

 Descobrir l’origen d’alguns aliments; educar els nous consumidors (els 

alumnes) sobre la importància de consumir aliments més sans. 

 Apreciar el valor de la terra, impulsora del creixement de les plantes i adquirir 

coneixements de les tècniques de treball agrícoles.  

 Conèixer el significat de les estacions per al desenvolupament de les plantes. 

D’aquesta manera podrem veure la dependència que té  l’agricultor de la 

meteorologia i fomentar el pensament crític a la vegada que raonar sobre les 

causes que porten a collites bones i dolentes. 
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 Conèixer la problemàtica de l’aigua al nostre país i en el cas concret del 

Montseny i de Palautordera i el seu terme municipal i d’aquesta manera 

aprofundir en el coneixement del nostre entorn natural i el seu aprofitament 

didàctic. 

 Utilitzar l’hort escolar com a recurs educatiu, per al coneixement de l’entorn i la 

creació d’actituds positives vers el medi ambient. 

 Utilitzar el compostador. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots  aquests objectius, posats a la  pràctica, ens permetran seguir una sèrie de 

pautes que seran les bases d’una alimentació a la Cuina-Menjador de l’Escola.  

(Annex  1 Bases de la cuina) 
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4.2 Agents implicats 
 

Si ens referim als agents més íntimament implicats, hauríem de parlar sobretot 

dels alumnes, mestres, coordinadora de Cuina-menjador de l’AMPA, la mateixa 

AMPA que gestiona la cuina i el menjador, els avis i el conserge. 

L’AMPA col·labora i ens dóna el suport econòmic que necessitem per a poder dur 

a terme l’activitat. 

La part clau és l’aportació de la saviesa dels avis, col·laboradors incansables que 

fan possible el manteniment de l’hort al llarg del seu cicle sencer fins al setembre 

que mestres i alumnes reemprenem la tasca. 

Des de l’àrea d’ensenyament s’ha començat a potenciar aquesta activitat en tots 

els centres d’ensenyament de Santa Maria de Palautordera , aprofitant aquest 

espai per apropar-se al món educatiu del municipi, presentant diferents activitats i 

projectes que es duen a terme en els centres escolars i moltes vegades passen 

desapercebuts.  

L’Ajuntament, fa ja uns quants anys, ens va facilitar la preparació prèvia de l’espai i 

de la terra. L’ajuntament, així mateix durant els dos cursos passats, ha participat 

amb unes hores d’una tècnica agrònoma que facilita informació i dona algunes 

classes a Cicle superior durant el curs 2011-2012. 

 

Objectius que s’han dut a terme amb l’ajut i la col·laboració de les entitats 

municipals : 

 Fomentar la cohesió social del municipi 

 Fomentar projectes que afavoreixin la sostenibilitat i promoguin intervencions 

relacionades amb el medi ambient. 

 Fomentar noves formes de participació 

 Fomentar iniciatives que proposin projectes innovadors o puntuals que 

introdueixin elements de qualitat i/o identificació singular del centre. 
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Però cal que tinguem especialment en compte el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

El Menjador de l’Escola, en un àmbit més ampli, està vinculat al  Projecte Menjadors 

Ecològics Escolars del Vallès Oriental. La vinculació amb el projecte de Rururbal 

va ser important en aquest punt d’encontre. Rururbal fou una experiència d'àmbit 

transnacional que proposà pautes contrastades per desenvolupar estratègies de 

governança territorial. És a dir, facilitar un lligam estret entre productors i consumidors, 

en aquest cas petits consumidors dels menjadors escolars de la Comarca del Vallès 

Oriental. Es va treballar mitjançant la promoció dels productes agroalimentaris locals 

de qualitat i del seu consum, amb l'objectiu que aquest consum servís per valoritzar els 

espais periurbans, no urbanitzats i generés un entorn social propici per a la seva 

protecció.  

Des  del Consell Comarcal vam organitzar el Grup de Treball de menjadors escolars. El 

Curs 2011-2012 vam fer  el 2er. Curs de cuina ecològica per a cuiners i cuineres de 

menjadors escolars, a la nostra Escola, ubicat dins del context i com un resultat 

d’aquest Pla pilot de menjadors escolars que es va dur a terme a la nostra Comarca. 

En el seu moment es feu  una  diagnosi  de la que sortí explícita aquesta necessitat des 

de les mateixes cuineres i els gestors de menjadors escolars. En el Grup de Treball es 

va posar  de manifest el paper clau que cuiners i cuineres tenen en aquest procés.  

El proper mes de juny organitzarem el 3er. Curs de Cuina per a cuiners d’escola. 

Aquests cursos són formatius, però amb una clara intenció d’intercanvi de coneixements 

per possibilitar que cuiners i cuineres tinguin un paper actiu en aquests processos de 

canvi cap un altre tipus de menjador: Un menjador que utilitzi productes de qualitat, de 

proximitat i ecològics sempre que es pugui.  

Des de l’AMPA de l’Escola ens hem acostat a productors locals creant lligams per a 

poder comprar els productes de l’hort que ells conreen amb l’objectiu d’arribar a poder 

consumir verdura ecològica de Palautordera i rodalies i d’aquesta manera donar tot el 

valor que es mereix  l’agricultura local i de proximitat. També creiem important tenir en 

compte la procedència de la resta de productes utilitzats a la cuina de l’escola. 

El Projecte de Cuina-Menjador vinculant-lo a l’Hort ecològic està pensat amb criteri de 

sostenibilitat envers la natura, i a la vegada de solidaritat entre les escoles. A més de 

participar en el desenvolupament sostenible del municipi sent respectuosos amb el medi 

ambient. 
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4.3 Descripció activitats  
 

Al llarg del curs 2011-2012 s’han desenvolupat un munt d’activitats a l’hort, a les 

aules i a l’escola en general amb la col·laboració de tots.  

 

- Els hivernacles. El grup de 5è són els encarregats de la construcció i manteniment 

d’uns mini hivernacles per tal de poder avançar el planter de l’hort d’estiu i que així els 

alumnes puguin gaudir dels productes de l’hort que altrament no veurien perquè 

coincideixen amb les vacances 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2012/02/15/els-hivernacles/ 

Annex 2 ( Article la veu de Palau) 

Annex 3 (Power point dels hivernacles) 

 

- Reciclatge. Com cada curs a totes les aules i al pati hi tenim els contenidors 

corresponents per separar el plàstic, paper, matèria orgànica i rebuig. A l’escola també hi 

ha contenidors específics pel reciclatge de piles.  

 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2012/02/15/els-hivernacles/
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- Compostatge. Aquest curs s’ha engegat amb l’ajut d’una assessora de l’ajuntament la 

utilització de les compostadors per tal d’utilitzar la matèria orgànica de l’escola, obtenir 

adob per l’hort i completar el cicle de la terra amb criteris de sostenibilitat. Es van 

realitzar uns tallers de compostatge amb el grup de 6è, que són els encarregats del 

manteniment del compostador, de portar-hi la matèria orgànica sobrant del menjador, 

abocar-hi les restes de l’hort, remenar-la i controlar que hi hagi els factors adients per un 

bon compostatge. (Annex 4: El Compost) 

 

- Etiquetatge dels arbres. Els alumnes de 6è van realitzar unes plaques de ceràmica 

amb el nom de tots els arbres que tenim a l’escola per tal que tots els nens i nenes els 

puguin reconèixer i identificar fàcilment. El dia de Sant Ponç cada classe es va 

encarregar de portar la placa i col·locar-la, amb l’ajut del conserge, en un dels arbres.  

(http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2011/04/15/fem-plaques-amb-el-nom-dels-nostres-

arbres/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2011/04/15/fem-plaques-amb-el-nom-dels-nostres-arbres/
http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2011/04/15/fem-plaques-amb-el-nom-dels-nostres-arbres/
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- Les diferents tasques de l’hort. Al llarg del curs totes les classes van passant per 

l’hort per realitzar les tasques que es requereixen en cada moment, des de plantar, 

regar, treballar la terra, recollir fruits, esgranar els alls, refer d’espantaocells, ... La 

majoria d’aquestes tasques les tenim recollides al diari de l’hort de l’escola.  (veure 

annex diari de l’hort) 

Veure el bloc de l’hort i medi ambient : http://blocs.xtec.cat/matagallshort/ 

Vídeo de L'hort de l'escola Matagalls de Santa Maria de Palautordera : 

http://www.youtube.com/watch?v=eK3Y-K6FCS4&feature=player_embedded 

 

 

 

 
 
 
 
 

- Control de l’aigua. Cada curs seguim millorant el control del consum d’aigua posant 

gerres d’aigua a les classes, aprofitant la pluja per regar les plantes interiors, buidant els 

gots d’aigua que quedaven del dinar als ametllers del pati i posant rec automàtic a l’hort. 

Amb totes aquestes petites coses ens anem mentalitzant i prenent consciència de la 

necessitat de tenir cura de l’aigua.  

  

 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/
http://www.youtube.com/watch?v=eK3Y-K6FCS4&feature=player_embedded
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4.4 Recursos per al desenvolupament del projecte 

 

Per dur a terme el projecte disposem de recursos materials, humans i logístics.  

Com a recursos materials tenim les eines de l’hort, la cabana on es desen, les piles, 

compostadors, el reg i un munt de bibliografia al respecte: Racó de la biblioteca de l’hort 

(Annex 5: Racó de la biblioteca) 

Els recursos humans amb els que comptem són els avis que s’han implicat a l’hort, els 

alumnes i mestres i la coordinadora del menjador. També hem disposat en aquest curs 

d’una tècnica agrònoma subvencionada per l’ajuntament. 

L’ajuntament també ens ofereix ajuda de manera puntual: ens ofereix adob, terra, mà 

d’obra i alguna formació pels mestres 
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4.5  Continguts que es treballen i relació amb àrees curriculars 
 

Aquest projecte està pensat perquè hi participin tots els nens i nenes de l’escola des dels 

més petits fins els més grans. Dins de l’horari escolar tenim 1 hora d’hort a la setmana. 

(Annex 6: Horari hort) 

Us exposem una petita mostra de les activitats que es poden dur a terme amb els 

alumnes en les diferents àrees curriculars. 

 

Llengua: 

 Notícies. 

 Textos vivencials, ex: l’hort del meu avi, el meu hort… 

 Poemes. 

 Cançons 

 Dictats basats en el què hem fet. 

 

Plàstica: 

 Dibuixos al natural. 

 Dibuix artístic. 

 Dibuix de naturistes ( amb tots els detalls ) 

 

Anglès: 

 Vocabulari: Productes de l’hort, eines de l’hort… 

 Elaboració de jocs pe treballar el vocabulari: Memory,dòmino… 

 

Medi social: 

 Sectors de treball (primari, 

secundari…) 

 Temes d’agricultura… 
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Medi natural: 

 Botànica: Tipus d’arrels, tipus de fulles, Tipus de flors, Tipus de llavors (tipus de 

dispersió…), Transformació de la flor en fruits. 

 Treball d’observació. 

 Funció dels adobs. 

 Compostador 

 Germinació : aquest experiment l’han fet a nivell d’educació infantil, fent tot un 

treball d’observació que ha  arribat a ser un  projecte de l’aula de P4. 

 

Matemàtiques: 

 Problemes de sumes, restes, multiplicació i divisió. 

 Càlcul de superfícies i perímetres. 

 Càlcul de volums. 

 Mesures i gràfiques de creixement de les plantes. 

 Fraccions… 
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4.6 Valors que es desenvolupen 
 

Una de les grans preocupacions del professorat del centre, és aplicar una metodologia 

innovadora, activa i participativa, amb l’objectiu primordial d’implicar l’alumnat en el seu 

propi aprenentatge. 

La formació en valors és una meta a aconseguir, per això s’analitzen quines de les 

àrees, expectatives i activitats didàctiques són les més adequades. 

Així, el projecte de l’hort s'utilitza com un recurs pedagògic més, a disposició del Centre, 

per assolir aquesta formació en valors, ja que ens en permet treballar un munt: 

responsabilitat, implicació, pensament crític, respecte per la natura i el medi ambient, 

treball cooperatiu, autonomia, sostenibilitat, apropament a una alimentació ecològica i 

més saludable, el consum responsable, la importància de la recuperació de llavors 

autòctones i dels mètodes tradicionals de treballar la terra, entre d'altres. 
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4.7 Competències bàsiques 
 

Les competències bàsiques que es treballen al llarg d’aquest projecte són:: 

 
Competència comunicativa lingüística i auditiva 

 Saber expressar observacions, explicacions, pensaments i emocions 

 Argumentar propostes orals i escrites 

 Expressar oral i per escrit dibuixos i 

esquemes 

 Interpretar textos i documents visuals 

( estàtics i dinàmics) 

 Dialogar i comunicar amb el grup 

adequadament. 

 

 

Competències artístiques i culturals 

 Crear amb tota mena de materials, suports i tecnologia informàtica 

representacions dels fenòmens i la realitat quotidiana. 

 Planificar els processos creatius 

 Expressar-se amb el dibuix i els materials. 

 

 

Competència en el tractament de la informació 

 Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació. 

 Ús de tècniques i estratègies diverses segons les fonts i els suports. 

 
 

Competència matemàtica 

 Utilització d’operacions bàsiques 

 Produir i interpretar matemàticament resultats 

 Resoldre matemàticament situacions reals de la vida quotidiana. 
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 Expressar matemàticament conclusions. 

 Expressar amb gràfiques dades. 

 Identificació de les magnituds de mesura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competència d’aprendre a aprendre 

 Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre 

 Saber atendre i expressar allò que se sap. 

 Comunicar els dèficits i les necessitats. 

 

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Prendre consciència de la importància d’una dieta saludable. 

 Sentir-se valorat i gratificat per la 

participació del projecte. 

 Adquirir responsabilitats per tenir cura de 

l’hort. 

 Mostrar respecte per les opinions dels 

altres. 

 Desenvolupar la capacitat d’emetre 

opinions i criteris propis. 
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Competències  en el coneixement i la interacció del món físic. 

 Respectar tots els essers vius. 

 Establir relacions amb els horts dels passats i del 

present. 

 Conèixer i respectar les tradicions agràries. 

 Tenir cura amb el medi ambient. 

 Utilitzar els recursos renovables. 

 Realitzar un consum responsable d’aigua. 

 Millorar la qualitat de vida reduint, reciclant  i reutilitzant residus. 

 Realitzar hipòtesis i prediccions. 

 Observar els canvis meteorològics que poden afectar al projecte. 

 

Competència social i ciutadana 

 Treballar en grup. 

 Organització de les tasques i prendre decisions. 

 Fer-se responsable del treball que es 

realitza. 

 Preocupar-se per les altres persones 

del grup. 

 Saber resoldre les discussions i 

possibles conflictes dialogant. 

 

Línies transversals: 

 Educació per la pau. 

 Educació per al consum.  

 Educació per a la salut. 

 Coeducació i convivència. 
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4.8 Compromís ambiental del projecte 
 

Un dels objectius que hem descrit abans és el de produir aliments de qualitat nutritiva i 

sanitària òptima, lliures de residus i altres substàncies estranyes, que puguin formar part 

de la dieta alimentària dels nens i nenes del menjador de l’Escola. Col·laborant, 

d’aquesta manera, amb una nova indústria alimentaria que elabori veritables aliments 

sans i nutritius. Promovent el consum d'aliments ecològics i recolzant aquest tipus 

d'agricultura més respectuosa amb el medi ambient. 

Un altre dels compromisos ambientals és el d'evitar les formes de contaminació que 

puguin resultar de les tècniques agràries, utilitzant adobs naturals i principalment el 

procedent del compostador de l'escola, fent així de l'hort un espai sostenible.  

En la mesura del possible s'intenten recollir les llavors dels productes de l'hort, i així 

disposar d'un mini banc de llavors, però quan en necessitem intentem recórrer al banc 

de llavors de “Llavors orientals” i Les Refardes i no utilitzant llavors transgèniques. 

D'aquesta manera procurem mantenir la diversitat genètica dels sistema agrari del nostre 

entorn i educar als alumnes en la importància de la recuperació de llavors autòctones.  
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  Pla de comunicació i difusió del projecte 
 

Per difondre el nostre projecte utilitzem diferents recursos: 

- Tenim un bloc de l’escola que fa referència a l’hort: El bloc de  l’hort i medi 

ambient  http://blocs.xtec.cat/matagallshort/ 

- Cada curs anem elaborant un Diari de l’hort. A l’entrada de l’escola tenim un racó 

on hi ha exposat el diari de l’hort, en ell es van recollint totes les feines que es fan 

a l’hort durant el curs escolar. Quan hem anat a l’hort ens enduem el diari a la 

classe i entre tots hem d’escriure, dibuixar, posar fotos... del treball que hem 

realitzat. Aquest diari també l’acabem penjant en el bloc. (Annex 7. Diari de l’hort) 

- També hem escrit articles per la revista del poble: La veu de Palau (Annex 2) 

- Participació en el programa CIMS de TV2 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2012/01/30/el-programa-cims-a-lescola-

matagalls/ 

- Presentació del projecte en xerrades que es fan des del Consell Comarcal: L’hort 

ecològic de l’escola vinculat al projecte de cuina-menjador (Annex 8: Hort - 

Menjador) 

- Tallers de l’espai de pares que organitza l’AMPA ( Xocolata, alimentació 

saludable...)  ( ANNEX 9 Espai de pares) 

 

 

http://blocs.xtec.cat/matagallshort/
http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2012/01/30/el-programa-cims-a-lescola-matagalls/
http://blocs.xtec.cat/matagallshort/2012/01/30/el-programa-cims-a-lescola-matagalls/
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 Avaluació del projecte 
 

Per valorar l’activitat de l’hort caldrà veure el ritme de creixement que van fent les 

plantes. La recollida  i aprofitament dels diferents productes. S’avaluarà amb els 

diferents treballs fets a les aules 

Valorar també el compliment  de les accions proposades en els terminis corresponents. 

Valorar com a poc a poc l’hort va formant part de la vida quotidiana de l’escola. 

Valorar el canvi d’actitud que van fent els alumnes i tota la comunitat educativa, en vers 

el medi ambient. 

Al final de cada curs escolar, dins de la memòria anual del centre hi ha un apartat on es 

fa la valoració de tot el treball dut a terme. 

Com a escola verda fem les valoracions pertinents en finalitzar el curs escolar. 
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 Perspectives de futur 
 

Les previsions que tenim són de consolidar el projecte i anar fent-lo cada cop més viu, 

on cada mestre pugui anar trobant les seves possibilitats.  

Fer realitat que l’ús de l’hort com una  estratègia pedagògica que aprofiti el que es va 

fent en el dia a dia de l’escola. 

Aconseguir que els alumnes vagin fent el seguiment dels cicles biològics dels productes 

que habitualment troben a taula. 

Continuar participant en les diferents demandes externes al centre ( col·laborar amb 

altres centres, escriure articles a la revista municipal...) 

Fer l’aprovació per consell escolar de les millores del Projecte pedagògic de la cuina-

menjador i del Pla d’economització de la cuina, que s’està duent a terme al menjador de 

l’escola. ( Annex 10 i 11) 

Aconseguir que tots els mestres, nens i famílies  que arribin nous a l’escola es vagin 

integrant en el nostre projecte. 

Intentar que el recurs de tenir un hort a l’escola continuï generant una manera diferent de 

treballar amb els alumnes tant d’educació infantil com de primària. 

Continuar el treball d’elaboració del Conte del tomàquet bombeta groga ( Annex 12) 

Incentivar el mètode científic com a model d’aprenentatge significatiu i actiu. 

Millorar  la difusió del nostre projecte a través el bloc de l’hort i en relació amb aquesta 

millora, augmentar la participació de les famílies fent ús d’aquesta plataforma digital. 

Continuar consolidant cada un dels aspectes que es treballen a l’escola i que fan 

referència al medi ambient. 

Formar part del Projecte EDUCO, per recollir l'oli de cuina 

 

 


