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1. Títol del projecte: Cultivem el futur 

 

2. Dades dels centres educatius 

2.1. Escola Vidal i Abad de Vilaller 

El projecte s’ha dut a terme a l’escola Vidal i Abad de Vilaller que forma part de 

la Zona Escolar Rural de l’Alta Ribagorça. Aquesta ZER  està formada per tres 

escoles: l’escola Vidal i Abad de Vilaller, l’escola de la Vall de Boí i l’escola 

d’Espluga de Serra. Depèn dels Serveis Territorials de Lleida, del Departament 

d’Ensenyament i són els Ajuntaments els que tenen cura del manteniment i neteja 

dels centres.  
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Vilaller està situat al peu del riu Noguera Ribagorçana. Arran de les 

construccions de les centrals hidroelèctriques i de l’obertura de les mines, es 

va produir una forta immigració d’arreu de l’estat que arribà a la màxima 

expressió entre els anys 55 – 60. Hi ha una davallada progressiva a partir de 

1960, fins l’any 78 en que s’inicia una nova construcció (Salt de Moralets) i la 

població, en gran part flotant, torna a pujar considerablement. Un cop acabada 

l’obra hi ha una regressió continuada que arriba fins a l’època actual en que s’ha 

estabilitzat. Els últims anys s’observa un 

augment en la població procedent d’altres 

països (Marroc, Romania). Tots aquests 

moviments migratoris incideixen 

directament en la població escolar.  

Aquest fenomen sociològic ha tingut també 

una influència molt marcada en la llengua 

vehicular de la població (castellà com a llengua materna). Hi ha un petit nombre 

d’alumnes que no tenen el castellà o el català com a llengua materna.  

L’escola acull als alumnes de la població de Vilaller, a dues nenes del poble de 

Casós i a un nen de Senet, en total 41 alumnes.    

La comarca de l’Alta Ribagorça es divideix en 3 municipis: Vall de Boí, el Pont de 

Suert i Vilaller. 

La ZER disposa d’una pàgina WEB on surt la informació de les 3 escoles i un bloc 

on surten les activitats dels centres. 

https://zeralta.wordpress.com/ 
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2.2. Institut Pont de Suert 

L’institut Pont de Suert es troba al municipi que li dóna nom i que és capital de la 

comarca de l’Alta Ribagorça. Els orígens de l’institut estan vinculats a la 

implantació de l’empresa ENHER a l’Alta Ribagorça, i a la necessitat d’oferir 

l’educació secundària com a conseqüència d’un increment important de la població. 

Actualment, l’Institut ofereix l’oferta educativa d’ESO, Batxillerat i Cicles 

Formatius: CFGM de Treballs forestals i del medi natural, CFGM Tècnic en 

explotació de pistes d’esquí, CFGS Gestió forestal i del medi natural i CFGS 

Educació i control ambiental. És l’únic centre d’educació secundària obligatòria de 

tota la comarca; atén els alumnes procedents dels municipis de l’Alta Ribagorça 

(El Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí); de la Terreta, que pertany al Pallars 

Sobirà; i de la comarca limítrof d’Aragò: Ribagorza Oriental (Montanuy, 

Laspaúles, Buira, Soperia, Areny, Puente de Montañana i agregats).  

El fet que s’imparteixin al centre els ensenyaments post-obligatoris fa que es 

matriculin alumnes d’arreu de Catalunya, d’Aragó i d’altres comunitats del 

territori espanyol.    
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3. Dades de les persones de contacte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom:    Cristina Erta Castel 

Càrrec: Mestra d’educació infantil i secretària de l’escola 

Funció: Impulsora i coordinadora del projecte 

Telèfon: 699257100 

e-mail: certa@xtec.cat 

Nom:    Núria Nieto Bonet 

Càrrec: Professora del CFGS d’Educació i control ambiental 

Funció:  Coordinadora  

Telèfon: 696601416 

e-mail:   mnieto4@xtec.cat 

mailto:certa@xtec.cat
mailto:mnieto4@xtec.cat
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4.Descripció del projecte 

4.1. Explicació del projecte 

A la muntanya és arrelat el costum de fer hort i tothom sap bé que és un 

aprenentatge que mai es comença prou aviat. Els alumnes de l’Escola Vidal i Abad 

de Vilaller han aconseguit enguany un hort per a l’escola i per al poble i, com a 

projecte del Cicle Formatiu d’Educació i control ambiental, es va proposar 

acompanyar-los en la transició cap a un nou model d’interacció d’agricultura-

societat.  

La presa de consciència  de la necessitat d’actuar a totes les escales sobre el 

canvi climàtic en el grup d’alumnes i professores de l’INS Pont de Suert els va 

portar a pensar en els límits de la sobirania alimentària a nivell local. És possible 

fer un hort sense combustibles fòssils de manera que al més aviat possible sigui 

positiu en petjada de carboni. 

Es va decidir començar molt petit, això sí: cuidar molt bé un petit terreny (13 

m²) i anar ampliant els horitzons; que els nens/es plantin i sembrin unes quantes 

espècies anuals i perennes i arribin a menjar-les; mostrar a la comunitat 

alternatives d’horticultura sense motors i sense plàstics; utilitzar algunes 

varietats antigues recuperades; augmentar la biodiversitat de l’entorn. La 

voluntat de durar, de romandre, també es mostra des del començament, teixint i 

unint-se als filats socials que transmeten els sabers que encara avui fan 

resilients els pobles del Pirineu. “L’any que bé cal plantar fruiters”, deia el padrí 

des de l’experiència. 
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4.2. Objectius del projecte 

En aquest projecte els agents implicats són els alumnes d’educació infantil i del 

cicle inicial de l’escola de Vidal i Abad de Vilaller acompanyats i assessorats per 

l’alumnat del CFGS d’Educació i control ambiental de l’INS Pont de Suert.  

Per tant, els objectius són: 
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 • Reaprofitar en forma d’hort un espai escolar. 

• Participar en la cura i manteniment de l’hort. 

• Promoure hàbits d’alimentació saludable. 
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• Iniciar un hort escolar positiu en petjada de carboni 

• Dinamitzar agroecològicament la comunitat local 

• Programar activitats d’educació ambiental tenint 

present els objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS) 
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4.3. Agents implicats en el projecte 

Agents implicats Paper desenvolupat en la proposta Persones implicades 

ESCOLA  

VIDAL I ABAD 

◊  Impulsors de   l’hort. 

◊  Manteniment de l’hort i collita. 

◊ Alumnat d’Educació Infantil * 

◊ Alumnat del Cicle Inicial * 

INSTITUT 

 PONT DE SUERT 

◊  Disseny i conducció de les activitats 

pràctiques d’educació ambiental a l’hort 

escolar i a la zona de plantes 

aromàtiques i medicinals (PAM) 

◊ Assessorament i acompanyament  

◊ Dinamització local agroecològica 

 

◊ Alumnes del CFGS d’Educació 

i control ambiental ** 

AMPA ◊   Preparació del terreny  
◊ Pares/mares i avis dels 

alumnes 

ASSOCIACIÓ 

AGROCULTURAL 

AMICS DE 

L’OBSERVATORI 

DE VARIETATS 

RIBAGORÇANES 

◊  Aportar les varietats antigues i 

recuperades de la Ribagorça de fesol i 

patata 

◊  Aportar les varietats ecològiques de 

blat de moro, gira-sol i carbassa 

◊ Mobilitat elèctrica: Transport de les 

plantes aromàtiques i medicinals, les 

llavors i eines com la campagnole 

(www.lafabriculture.fr)   i la fanga 

◊ Assessorament i acompanyament  

 

◊ Membres de l’associació 

AJUNTAMENT ◊  Cedir el terreny a l’escola ◊ Brigada de l’ajuntament de 
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* El grup d’educació infantil està format per 11 alumnes dels 3 cursos del 2n cicle 

d’infantil i el grup del cicle inicial format per 10 alumnes de 1r i 2n curs. 

** El grup del CFGS d’Educació i control ambiental està format per 7 alumnes.  

4.4 Descripció de les activitats desenvolupades 

 

 

Les activitats estan directament relacionades amb l’hort escolar i amb l’augment 

de la biodiversitat. 

● Delimitació de l’espai de l’hort. Utilitzem les 

cintes mètriques per mesurar i un cordill per 

delimitar l’espai. 

DE VILALLER Vilaller 

MADUIXES 

SISCARRI 

◊  Aportar les plantes de la varietat 

antiga de maduixa de Castanesa 

◊ Membres fundadors de 

l’empresa “Maduixes Siscarri” 

ACTIVITATS ESCOLA 
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•  Invitació per part de l’alumnat a les famílies per ajudar-nos a treballar l’espai 

de l’hort. 

 

• Jornada de família - alumnes per 

treballar la terra de l’hort sense 

motocultor, amb la fanga, la 

campagnole i el rasclet. 

 

• Dissenyem el nostre hort juntament 

amb el alumnes del cicle de grau 

superior. Es tenen en compte les 

associacions de cultius i es creen dos 

zones de pas per a no compactar els 

parterres i així treballar amb bancals 

fixes amb el mètode biointensiu. 

 

• Tallers internivells. L’alumnat del  grau superior d’Educació i control ambiental 

porten a terme quatre tallers al llarg del curs escolar. En aquests tallers 

treballem: 

1. L’abonament de l’hort: 

S’observa el lombricompost i es 

compara amb el compost de vacú. 

S’explica  la funció del cuc de terra 

en el sòl i de les llombrius 

vermelles, s’explica el seu cicle. S’abona l’hort amb els dos tipus d’adob. 
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2. Sembra, plantació i reg: observació, comparació i etiquetatge de les 

llavors i del planter. Plantem i sembrem les llavors de verdures segons el disseny 

que es va elaborar.  Explicació  de la funció de l’encoixinat amb palla i ho posem 

en pràctica. 

 

 

 

 

 

3.  Parterre de plantes 

aromàtiques i medicinals (PAM): 

comparació de les plantes,  creació 

d’un parterre amb pi de l’entorn, 

trasplantant de les plantes i 

etiquetatge. 

 

 

 

 



    “Cultivem el futur” 

 
 
 

13 
 

4.  Els ocells del nostre entorn:  

 

Confecció de menjadores d’ocells per penjar durant 

l’hivern vinent a prop del nostre hort per augmentar la 

biodiversitat 

 

 

 

 

 

 

Escolta i identificació dels cants 

dels ocells que podem escoltar cada 

dia. 

 

• Traiem les plantes adventícies un cop a la setmana. 
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• Reguem el nostre hort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observació del creixement de les plantes. 
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• Parts de la planta (arrel, fulla, tija, flor i 

fruit) 

 

 

 

• Quina part de la planta ens mengem en 

cada cas?  

 

• Apadrinament d’una flor. El nostre poble participa en el projecte “Viles 

florides” i cada alumne de l’escola s’encarrega de cuidar una flor del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulles 

 

Arrels 
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• Sembra en un test individual una llavor de carbassa. 

 

 

 

 

 

 

• Explicació per part d’una mare biòloga com fan els nius les orenetes i 

manipulació de diferents tipus de nius (de pardal i d’oreneta). 
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• Collim enciams i maduixes del nostre hort: Tot i l’alçada de 995 m del nivell 

del mar les plantes han resistit les gelades tardanes del mes de maig i hem 

collit enciams i maduixes al juny.  

 

 

 

 

 

 

 

Es tenen en compte els tallers d’educació ambiental realitzats pels alumnes del 

Cicle Formatiu. Les activitats que s’han dissenyat i que estan explicades en 

l’apartat “ACTIVITATS ESCOLA: Tallers internivells” porten una preparació i 

recerca d’informació que s’intenta detallar a continuació.  

ACTIVITATS INSTITUT 
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1. Debats a classe: en el marc dels 17 ODS es discuteix la petjada de carboni 

de l’agricultura, des de l’agricultura industrial fins a l’hort d’aficionat, i de 

l’alimentació humana i animal i l’efecte d’uns i d’altres models sobre la 

biodiversitat. Es va constatar que la relocalització d’insums i consum pot ajudar a 

mitigar el canvi climàtic millorant aquesta petjada i evitant la pèrdua de la 

biodiversitat.  

2. Cerca  de models d’horts sostenibles (permacultura, agricultura ecològica, 

biointensiva, agroforesteria, foresteria anàloga) 

3. Relació d’activitats per a implantar un hort amb petjada de carboni 

positiva i augmentar la biodiversitat. Es van buscar activitats reals, pràctiques i 

senzilles: 

• Treball de la terra: Substituir el motocultor per la fanga i la campagnole 

• Encoixinar els parterres per a reduir l’evaporació de l’aigua de reg i les 

plantes espontànies. L’encoixinat serà de palla per a evitar l’ús i el transport 

de plàstics; es demanarà als ramaders del poble (pares d’alumnes de l’escola) 

sobrants de palla del jaç. Els organismes del sòl l’aniran incorporant la qual 

cosa suposa més possibilitat de carboni al sòl.  

• Incorporar al sòl lombricompost de llombrius roges  (Eisenia foetida), del qual 

els mateixos alumnes en disposen i han alimentat a l’institut, i compost de fem 

de vaca dels ramaders del poble per a fertilitzar el sòl i augmentar-ne la 

biodiversitat i capturar-hi el carboni. 

• Utilitzar varietats autòctones i antigues de la Ribagorça adaptades a les 

condicions climàtiques del Pirineu; contactar amb l’Associació Agrocultural 
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Amics de l’Observatori de Varietats Ribagorçanes i amb pagesos ecològics per 

a que ens subministrin les llavors i plantes locals. 

• Crear associacions de cultius per a aprofitar els beneficis entre les plantes: 

blat de moro, fesol i  carbassa (l’ancestral milpa precolombina), enciams, 

cebes, porros, pastanagues (relació de cultiu proposada per l’associació 

growbiointensive.org)  

• Aprofitar la cleva (tepes) de l’herba extreta que en principi podria ser un 

residu o un problema per a crear un bancal elevat amb aquestes cleves 

capgirades segons la tècnica de la permacultura Holzer. Aquest bancal elevat 

es recobrirà amb uns centímetres de terra per a plantar de maduixeres i 

encoixinar després. 

• Crear un parterre elevat d’aromàtiques i medicinals semillenyoses com a cultiu 

plurianual i com a zona d’atracció i refugi de fauna auxiliar. Per a protegir-les 

s’instal·larà una senzilla tanca baixa de torells de pi roig que els mateixos 

alumnes de l’Institut recolliran en les pràctiques de tallada al bosc. 

• Fer una jornada d’introducció als petits ocells que poden ser auxiliars en 

l’hort i que aporten biodiversitat finalitzant amb la construcció d’una senzilla 

menjadora amb materials reciclats.  

4. Dissenyar un pla de treball tenint en compte l’apartat anterior 

5. Jornades de treball conjuntes amb els alumnes i els mestres de l’Escola. 
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4.5. Recursos per al desenvolupament del projecte 

 A continuació es mostra una taula resum amb els recursos necessaris per al 

desenvolupament del projecte, es divideix en dos grans blocs: els recursos 

aportats per l’Institut Pont de Suert i els recursos aportats per l’Escola Vidal i 

Abad.   

RECURSOS MATERIALS APORTATS PER L’INS PONT DE SUERT AMB 

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ I PAGESOS LOCALS 

Hort escolar i parterre d’aromàtiques i medicinals Menjadores d’ocells 

• Fanga 

• Campagnole 

• Rasclet 

• Palins 

• Envasos individuals 

• Lombricompost 

• Vehicle elèctric (carregat 

amb energia solar) 

• Etiquetes 

• Llavors de fesol i patata 

(varietats antigues i 

recuperades de la Ribagorça) 

• Llavors de gira-sol, de 

carbassa, i blat de moro dolç 

• Planter de maduixes de la 

varietat antiga de Castanesa  

• Envasos reciclats 

• Pintures naturals 

• Menjar d’ocells 

RECURSOS MATERIAL APORTATS PER L’ESCOLA VIDAL I ABAD DE VILALLER 

• Aixada 

•  Pala 

•  Regadora 

•  Mànega 

•  Planter d’enciam (fulla de roure, maravilla, romana, acabdellades) 

•  Planter de ceba de figueres i de porros 

•  Plantes d’aromàtiques (timó, salvia, Maria Lluïsa, romaní i espígol) 
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Comptem amb una superfície total de 13 m² que es troba a l’entrada del pati de 

l’Escola i que a la vegada és el pati públic del poble de Vilaller: 

- 10 m² d’hort 

 

 

 

 

 

- 2 m² de parterre de plantes aromàtiques i medicinals 

 

- 1 m ² de maduixeres 
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4.6 Continguts i competències que es treballen 

ESCOLA VIDAL I ABAD 

CONTINGUTS EDUCACIÓ INFANTIL 

DESCOBERTA 

D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES 

Autonomia 

personal i 

relacional 

Participació en la cura i manteniment de l’hort. 

Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos 

per a la salut (consum de fruites i hortalisses) 

DESCOBERTA DE 

L’ENTORN 

Exploració de 

l’entorn 

Observació i identificació de les diferents 

plantes de l’hort. 

Observació i identificació de la part comestible 

de la planta. 

Identificació de les parts de la planta (fulla, tija, 

arrels, flor i fruit) 

Respecte per la biodiversitat de l’hort i 

participació en la cura d’ella. 

Experimentació 

i interpretació 

Observació, reconeixement i comparació de 

semblances i diferencies en les diferents plantes 

de l’hort. 

Reconeixement dels canvis que es produeixen en 

les plantes de l’hort en el decurs del seu 

desenvolupament. 

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES 

Observar, 

escoltar i 

experimentar 

Participació i escolta activa en situacions 

habituals de comunicació 
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Parlar, 

expressar i 

comunicar 

Participació en converses, tot compartint les 

descobertes i les hipòtesis realitzades. 

Adquisició del vocabulari referent a les plantes 

de l’hort. 

CAPACITATS EDUCACIÓ INFANTIL 

3 Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes 

per actuar amb seguretat i eficàcia. 

4 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats 

matemàtiques bàsiques. 

5 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos 

i situacions de comunicació habituals per mitja dels diversos llenguatges . 

6 Observar i explorar l’entorn immediat, natural  i físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 

culturals. 

7 Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, 

identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

9 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a 

una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la 

integració social. 
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CONTINGUTS CICLE INICIAL 

• Identificació de les parts d’un planta i de les seves funcions 

• Associació de les parts elementals d’una planta amb la seva funció 

• Classificació tipus de plantes  

• Identificació de les plantes sembrades i plantades a l’hort 

• Diferenciació plantes cultivades, silvestres i aromàtiques 

• Coneixement de les relacions de les funcions de nutrició, relació i 

reproducció de les plantes  

 

DIMENSIONS TREBALLADES 

Dimensió 

món actual 

• Plantejar preguntes investigables sobre 

característiques i sobre canvis observables en els 

éssers vius. 

• Conèixer i entendre el context natural i social. 

Dimensió 

salut i equilibri 

personal 

• Comprendre la gran riquesa que suposa la varietat 

d’espècies vegetals i desenvolupar actituds 

responsables a l’hora de tenir-ne cura. 

• Adoptar hàbits sobre alimentació per aconseguir el 

benestar físic. 
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Dimensió 

tecnologia i vida 

quotidiana 

• Utilitzar materials adients de manera eficient amb 

coneixements científics i criteris tecnològics, per 

resoldre situacions quotidianes al nostre hort. 

• Utilitzar habilitats de planificació del treball. 

Dimensió 

ciutadania 

• Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i 

serveis, amb coneixements científics i socials per 

esdevenir un consumidor responsable. 

• Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivència i per 

afavorir un entorn més just i solidari. 

 

INS PONT DE SUERT 

CONTINGUTS CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL 

MÒDUL 

FORMATIU 

UNITAT 

FORMATIVA 
CONTINGUTS TREBALLATS 

MP 1: Estructura i 

Dinàmica del 

Medi Ambient 

UF1: 

autoecologia i 

sinecologia 

• Caracterització dels elements abiòtics que 

componen el medi ambient: canvi climàtic 

UF 2: 

demoecologia 

• Caracterització de les relacions entre 

organismes d'una espècie: Biodiversitat 
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UF 3: 

interacció 

ésser humà-

ecosistema 

• Desenvolupament sostenible de producció 

agrícola i ramadera 

MP 3: Activitats 

Humanes i 

Problemàtica 

Ambiental 

UF 1: impacte 

ambiental 

• Treballs agrícoles, ramaders i silvícoles que 

alteren el medi. 

UF 2: bones 

pràctiques i 

mesures 

sostenibles 

• Proposta d'alternatives sostenibles a problemes 

ambientals: Principis de desenvolupament 

sostenible i repercussions socioeconòmiques de 

l'impacte ambiental (local i global). 

MP 6: Tècniques 

d'Educació 

Ambiental 

UF1: tècniques 

d'educació 

ambiental 

• Caracterització dels procediments 

d'interpretació ambiental. Equipaments 

d'interpretació ambiental: horts escolars 

• Marcs d'intervenció de l'educació ambiental: 

Comunitat general. Associacions i ciutadania. 

Sistema educatiu. 

• Importància de la transmissió dels valors de 

l'educació ambiental. 

MP 7: Programes 

d'Educació 

Ambiental 

UF 2: 

activitats 

d'educació 

ambiental 

• Elaboració d'activitats d'intervenció en 

educació ambiental 

• Organització de la seqüència del 

desenvolupament de les actuacions previstes 

• Implementació d'activitats per al 
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desenvolupament 

MP 10: Habilitats 

Socials 

UF 2: 

dinamització 

de grups 

• Dinàmiques de grup. Fonaments psicosociològics 

aplicats a les dinàmiques de grup.  

• L'equip de treball. Estratègies de treball 

cooperatiu. Organització i repartiment de 

tasques.  

• El treball individual i el treball en grup.  

• Aplicació de dinàmiques de grup.  

• La confiança en el grup.  

• Valoració del paper de la motivació en la 

dinàmica grupal.  

• Presa de consciència sobre la importància de 

respectar les opinions no coincidents amb la 

pròpia. 

COMPETÈNCIES CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL 

Competència 

general 

 

• Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que 

contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre 

els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant 

per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per 

al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat. 
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4.7 Valors desenvolupats 

Els valors s’adquireixen a partir de les vivències i de l’observació dels models 

socials de l’entorn. Un bon conjunt de valors permetrà als alumnes viure 

plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten; des d’aquest punt de 

vista podem expressar que aquest projecte treballa els següents valors: 

• Consciència de comunitat: és l’hort de l’escola i es troba al parc del poble, 

l’observen els pares, mares, padrins i padrines, amics i amigues, tota la 

comunitat del poble, les associacions i els pagesos. 

• Empatia i connexió amb els altres: els/les alumnes expressen el que senten i 

aporten idees sobre l’hort i comprenen el que la comunitat de l’entorn té a dir 

sobre l’hort. 

Competències 

professionals, 

personals i socials 

• Recopilar i seleccionar documentació per difondre informació 

ambiental.  

• Informar sobre el medi ambient utilitzant les tècniques de 

comunicació apropiades.  

• Dissenyar activitats d'educació ambiental. 

• Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions 

sostenibles. 

• Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i 

autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, 

innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels 

membres de l'equip. 
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• Responsabilitat: els/les alumnes han assumit les tasques de cuidar l’hort 

(regar-lo per a que les plantes no es morin), de cuidar la vida del sòl (les 

llombrius i no xafar la terra per a no compactar-la) i la de cuidar  l’entorn i 

crear biodiversitat (amb les menjadores d’ocells i el parterre d’aromàtiques i 

medicinals). 

• Auto motivar-se amb l’alegria i la il·lusió que comporta veure créixer les 

plantes, de collir l’enciam, d’arrancar-lo i veure llombrius, insectes. L’esforç 

per la feina té recompensa. 

• Curiositat, aprenentatge i creativitat: s’ha guiat el seu aprenentatge a través 

de la seva curiositat i s’ha facilitat que els alumnes resolguin els problemes 

amb creativitat per a estimular el seu interès. 

• Cooperació entre l’Escola i l’Institut i entre diverses franges d’edat: les 

activitats han evidenciat el plaer del treball en equips internivells. 

• Cuidar el medi ambient: treballar la terra sense motors, aprofitar el que ens 

ofereix l’entorn, cuidar la biodiversitat. 

• Habilitats per afrontar canvis i dificultats que van sorgint en les 

planificacions de les sessions pràctiques. 

4.8 Coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica 

En el context de Catalunya o del Pirineu, la majoria de la població adulta sap el 

que signifiquen l’alimentació i la producció agrària ecològica, encara que entre els 

que ho saben, potser molts en tenen una idea parcial o mal definida. Sovint es veu 

com una estratègia únicament comercial, i és comú pensar que agricultura 
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ecològica vol dir només “sense químics o pesticides” (afirmació que, si no es 

matisa, és falsa); l’agricultura ecològica digna d’aquest nom ha d’anar molt més 

enllà, ha de posar la biologia del sòl en el centre del sistema agrari, i per això fer 

rotacions adequades, i per això limitar al màxim els metalls pesants com el coure, 

per això limitar les eines de treball motoritzades i que barregen els perfils del 

sòl, etc. Així es fomenta l’establiment d’una biomassa diversa i potent en un sòl 

que cuidarem i alimentarem per a que, a canvi, ajudi les nostres verdures a 

créixer. 

Essent el cas  nostre el d’un hort escolar, és a dir, col·lectiu i gestionat per 

canalla, és significatiu el fet que en cap moment es parlés de l’ús de productes 

químics. Aquest fet il·lustra el que afirmàvem sobre el coneixement dels 

productes eco: tothom, independentment de com gestioni el seu hort o el seu 

rebost, dóna per descomptat que els fitosanitaris de l’agricultura convencional no 

són innocus per la salut, i que són més perillosos en tot cas que els autoritzats en 

producció ecològica. En la tarda de treball col·lectiu de roturació de l’hort es van 

intercanviar moltes petites converses. Els membres de l’Assoc. d’Amics de 

l’Observatori, molt atents a les qüestions d’estalvi energètic i del decreixement, 

van il·lustrar-les amb informació documentada. Molta gent es pensa que sap prou 

bé que vol dir agricultura ecològica i en canvi es van mostrar sorpresos per dues 

coses: Tant la roturació inicial del primer any com les d’inici de temporada es 

faran sense motocultor, i utilitzarem encoixinat vegetal com a la tècnica més 

polifuncional i sostenible possible.  

A partir d’aquest petit desafiament en el projecte, les famílies i el veïnat  (el 

pati de l’escola és parc públic a les tardes i festius) se senten interpel·lats i 

observen el desenvolupament de l’hort. D’una banda, l’agricultura ecològica 



    “Cultivem el futur” 

 
 
 

31 
 

esdevé “normalitzada” de resultes d’aquest “cal anar un xic més enllà”. Sí, el 

motocultor és autoritzat en eco, però preguntem-nos si els seus perjudicis 

col·laterals no en superen els beneficis en molts casos. Sí, els encoixinats 

plàstics són autoritzats en eco, però s’han posat de moda en els horts familiars 

sense valorar les alternatives. De la mateixa manera, moltes qüestions han cridat 

l’atenció d’alguns que es consideren prou bons hortolans i poc contaminants: el 

fet d’associar cultius per aprofitar sinergies diverses, o el fet de valorar les 

varietats per la seva rusticitat i adaptació, enlloc de tenir només en compte la 

productivitat.  

En el context concret de la comarca, cal tenir en compte que s’ha arribat 

directament almenys al 7% de la població. L’Alta Ribagorça té un sector agrari 

important en relació al que té Catalunya, en una població total molt petita; 

majoritàriament són ramaders de boví i estan inscrits al CCPAE, però molts d’ells 

tenen una cistella de consum alimentari estàndard. En altres famílies s’ha assolit 

una fita important: el fet de posar ni que sigui un sol enciam ecològic, i collit del 

dia, en una taula on no n’hi havia hagut mai cap sembla poca cosa, però tot és 

començar i sembrar la llavor.  

5. Pla de comunicació i difusió 

El nostre hort s’ha creat a la nostra escola durant la primavera del curs 2018-

2019.  

Per la jornada de “família-hort” l’alumnat d’infantil va escriure unes invitacions. 
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L’alumnat de Cicle Inicial i d’Educació Infantil han fet cartells informatius per 

l’escola: 

 

 

 

 

 

Al blog de la nostra escola (https://agora.xtec.cat/zeralta/ ) hem anat pujant 

articles del procés de transformació de l’hort i del creixement de les plantes. 

Al blog de l’institut de Pont de Suert (https://agora.xtec.cat/iespontdesuert/) i 

a l’Instagram (https://www.instagram.com/ambientalspont/) també s’ha pujat 

informació referida als tallers. 

Per mitja del grup de WhatsApp que l’escola té amb les famílies s’ha demanant 

col·laboració per treballar la terra de l’hort i s’ha convidat a visitar l’hort per 

veure la seva evolució. Hem obtingut una resposta molt positiva per part de les 

famílies. 

 

 

 

 

Una jornada d’hort i família molt 

enriquidora. Enhorabona! 

 

https://agora.xtec.cat/zeralta/
https://agora.xtec.cat/iespontdesuert/
https://www.instagram.com/ambientalspont/
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L’enciam boníssim!! 

Sou uns cracks! 

Quina sort poder tenir un hort a 

l’escola! 
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6. Avaluacions i indicadors 

ESCOLA VIDAL I ABAD 

Objectius 

Recursos 

Responsables Indicadors 
Materials Humans 

• Reaprofitar en 

forma d’hort un 

espai escolar. 

✓ Aixada 

✓ Fanga 

✓ Campagnole 

✓ Rasclet 

✓ Carretó 

✓ Pala 

✓ Palla 

Alumnes:  

✓ infantil 

✓ inicial 

✓ CFGS d’educació i 

control ambiental 

✓ Voluntaris de 

l’Associació local 

✓ Mestres 

escola 

 

✓ S’ha creat un hort escolar. 

✓ El 90% de l’alumnat està satisfet amb la 

realització de l’hort 
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• Participar en la cura 

i manteniment de 

l’hort 

✓ Aixada 

✓ Manguera 

✓ Alumnes escola 

✓ Mestres de 

l’escola 

Mestra 

✓ d’educació 

infantil 

✓ de cicle 

inicial 

✓ S’han fet 2 sessions a la setmana de 

manteniment de l’hort 

✓ S’ha regat l’hort almenys 3 dies a la 

setmana 

✓ Només una plàntula de fesol s’ha mort 

degut a les gelades tardanes del maig 

✓ Totes les plantes han crescut   

• Promoure hàbits 

d’alimentació 

saludables 

 

 

✓ Verdures 

Alumnes:  

✓ infantil 

✓ inicial 

Mestres 

✓ d’educació 

infantil  

✓ de cicle inicial 

Mestra 

✓ d’educació 

infantil  

✓ de cicle 

inicial 

✓ El 95% de l’alumnat s’ha emportat una 

hortalissa cap a casa seva. 

✓ Ha augmentat l’hàbit de consum 

d’hortalisses, verdures i fruites entre les 

famílies. 
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INS PONT DE SUERT 

Objectius 
Recursos 

Responsables Indicadors 
Materials Humans 

• Iniciar un hort 

escolar positiu 

en petjada de 

carboni 

✓ Fanga 

✓ Campagnole 

✓ Rasclet 

✓ Palins 

✓ Envasos 

individuals 

reutilitzables 

✓ Lombricompost 

✓ Compost de vacú 

✓ Vehicle elèctric 

Alumnes:  

✓ infantil 

✓ inicial 

✓ CFGS d’educació i 

control ambiental 

✓ Voluntaris de 

l’Associació local  

✓ Professores 

INS 

✓ Mestra 

d’educació 

infantil  

✓ Hem roturat la cleva de la zona nova de l’hort 

sense motors fent ús de les eines manuals. 

✓ Ha augmentat el carboni del sòl incorporant-

hi el del fem compostat de vacú,  del 

lombricompost i de la palla i evitant l’erosió 

del sòl. 

✓ Hem portat les plantes aromàtiques i 

medicinals des de Pamies Vitae (Balaguer) i 

les llavors i eines fent ús del vehicle elèctric 

dels voluntaris de l’Associació local. 

✓ Tots els adobs orgànics utilitzats i les llavors 

i plantes de maduixes han arribat d’un radi de 

9 km. 
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• Dinamitzar 

agroecològica

ment la 

comunitat 

local 

✓ hort 

✓ invitacions 

✓ whatsapp 

✓ Alumnes escola i 

INS 

✓ Brigada de 

l’ajuntament 

✓ AMPA 

✓ Voluntaris de 

l’Associació local 

✓ Productores 

locals 

✓ Professores 

INS 

✓ Mestres 

escola 

✓ S’ha fet visible l’hort escolar a la comunitat, 

a un 7% de la població de l’Alta Ribagorça.  

✓ S’han compartit coneixements i tècniques. 

✓ Han participat la comunitat educativa com 

també  l’Ajuntament, una associació i una 

productora agroecològica local. 

• Programar 

activitats 

d’educació 

ambiental tenint 

present els ODS 

✓ Tots els citats 

anteriorment 

✓ Envasos reciclats 

✓ Pintures naturals 

✓ Menjar d’ocells 

Alumnes:  

✓ infantil 

✓ inicial 

✓ CFGS d’educació i 

control ambiental 

✓ Professores 

INS 

✓ Mestres 

escola 

✓ Hem creat quatre tallers d’educació 

ambiental: 2 relacionats amb l’hort ecològic 

escolar i 2 amb la biodiversitat. 

✓ En les activitats s’han treballat els ODS 2, 3, 

4, 7, 11, 12, 13 i 15  
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7.Perspectives de futur 

 

 

Aquest curs a l’Escola hem creat un petit hort amb l’alumnat de Cicle inicial i Educació Infantil amb la intenció d’anar-lo treballant 

cíclicament amb la resta de companys/es de l’escola. La voluntat de durar, de romandre al llarg dels anys i ampliar, fer l’hort i les 

zones de biodiversitat més grans són presents en el futur. 

A continuació es mostra en una graella les perspectives de futur del nostre hort pel curs vinent, cap a on volem anar. 

CURS 2019-2020 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

Jornada de portes obertes. 

Collita  de les verdures i hortalisses. 
Penjar les menjadores dels ocells a 

prop de l’hort. 
Ampliar el parterre de les plantes aromàtiques. 

ESCOLA VIDAL I ABAD 
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Crear el nostre propi banc de llavors. 
Fer difusió de l’hort a través del 

programa de ràdio de l’escola. 

Ampliar amb més especies de plantes aromàtiques 

i amb l’associació de la vinya per a introduir 

fruiters. 

Delimitar l’hort amb fustes. 
Xerrada/taller referent a l’alimentació 

saludable. 
Crear un hotel d’insectes. 

Hort d’hivern amb les següents verdures: 

mesclum d’enciams, col, escarola i espinacs. 
Crear un codi QR del nostre hort. Sembrar i fer planter amb les nostres llavors. 

Protegir les plantes de les baixes temperatures 

de l’hivern amb mantes tèrmiques. 
Crear un compostador de llombrius. Taller dels sentits i farmaciola natural 

Tast de pomes antigues i ecològiques   

Tallers de plàstica 

Hortpati 

Continuar amb la col·laboració del CFGS d’Educació i control ambiental (En verd es poden veure les activitats internivells Escola-Institut) 
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El CFGS d’Educació i control ambiental dins de la modalitat de treball per 

projectes té en compte els tallers i les activitats dirigides als alumnes de l’Escola 

Vidal i Abad al llarg dels vinents anys. Aquestes activitats/tallers aniran canviant 

segons les necessitats de l’Escola i de la realitat social de l’entorn i sempre tenint 

present els objectius proposats.  

Les activitats que es duran en el proper curs escolar 2019/2020 són les següents: 

• Taller de com extreure llavors: fesol de Barruera, carbassa petita, gira-sol, 

enciam, ceba, porro, pastanaga, blat de moro dolç. 

• Taller de tast de pomes antigues i ecològiques: en el marc de la Setmana 

Bio a les escoles i per a incidir en l’objectiu de promoure hàbits d’alimentació 

saludable es proposa fer un taller de tast de pomes antigues i ecològiques de 

la Ribagorça amb la col·laboració de l’Associació Agrocultural Amics de 

l’Observatori de Varietats Ribagorçanes.  

• Taller de llombricompostatge: aprofitar el rebuig orgànic de l’escola i del 

menjador escolar i aportar-lo a les llombrius vermelles i així poder tancar el 

cicle a l’escola. En aquest taller es farà una llombricompostera. 

• Taller de PAM: es proposa un taller dels sentits i de la farmaciola natural 

aprofitant el parterre de PAM de l’Escola i amb la col·laboració del Parc de les 

Olors, Prat de Sala de Vilaller. 

INSTITUT PONT  DE SUERT 
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• Taller d’hotel d’insectes: crear un hotel d’insectes i instal·lar-lo a la zona de 

l’hort per a fomentar la biodiversitat i la fauna auxiliar. 

• Continuar amb l’acompanyament i l’assessorament: en la planificació de les 

rotacions i associacions de cultiu, en la dinamització de les possibilitats d’hort 

(amb protecció) de muntanya a l’hivern i qualsevol altra que sorgeixi al llarg 

del curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


