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DE LA LLAVOR AL PLAT. TANCANT EL CICLE DE L’ALIMENTACIÓ.

A.- Dades del centre educatiu

Escola Ridolaina
codi 25003275
carrer  Tossal, 4 - 25725 Montellà del Cadí -
telèfon 973515177
e-mail c5003275@xtec.cat
web https://agora.xtec.cat/escolaridolaina/
facebook: https://www.facebook.com/escola.ridolaina
youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCs3RsGVXQwrNkPhAyCC2cng?view_as=subscriber

B.- Dades de la persona de contacte

Núria Burgada Burón, mestra
telèfon 696772710
e-mail nburgada@xtec.cat

C.- Descripció

La escola Ridolaina, som una comunitat d’aprenentatge. Situats al poble de 
Montellà del Cadí, sota les faldes d’aquesta serralada som una escola 
pública, rural e innovadora. El curs 2018-19 érem 43 infants de 3 a 12 anys i 
4 mestres i mitja. Des de fa tres cursos estem immersos en un canvi profund 
de la mirada de l’escola i de la comunitat escolar en particular. 

Aquest curs que ara ha acabat hem aconseguit tancar un dels cercles que 
ens havíem proposat, el cercle de l’alimentació. Això ha inclòs el posar en 
marxa l’ hort escolar amb permacultura, el servei de menjador de carmanyola 
responsable, la compra, intercanvi i aprenentatge comunitari i, tancant el 
cercle, el reciclatge de la matèria orgànica posant en funcionament un 
compostador rotatiu pel poble del qual en fem el seguiment i en tenim cura.
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1. Objectius

a) Visitar i aprendre sobre permacultura i horts escolars amb els infants.
b) Posar en marxa un hort escolar amb permacultura i tenir-ne cura.
c) Incorporar a la vida de l’escola el menjar saludable, de proximitat, 

sostenible i ecològic: esmorzars, aniversaris i servei de carmanyola 
responsable.

d) Fomentar una comunitat d’aprenentatge real on l’intercanvi, 
l’aprenentatge i la compra responsable, saludable, de proximitat i 
sostenible siguin els valors que la guiïn.

e) Aconseguir poder reciclar la matèria orgànica a Montellà del Cadí.

2.  Agents implicats

.  Les 5 mestres de l’escola, en el paper de impulsar, presentar propostes 
atractives pels infants i les famílies, buscar recursos, visites, materials i 
executant les propostes conjuntament amb infants i famílies.

. Els 43 infants de l’escola. Nenes i nens de 3 a 12 anys amb el seu 
entusiasme i curiositat que han fet de les propostes realitats.

. Les 2 mares-acompanyants del servei de carmanyola responsable que 
s’han format en el “Mengem d’aquí” i la Fundació Alícia.

. Les 2 tècniques del Consell Comarcal de la Cerdanya, la Maria Bover que 
ens ha ensenyat a posar en marxa el compostador rotatiu per al poble, a 
tenir-ne cura i a fer-ne un seguiment. I la Carol Nabau que ens ha 
proporcionat contactes i informació sobre permacultura i llavors ecològiques.

. La Núria Fontanet i el David Isern, de Prullans que ens han ensenyat el seu 
hort i hivernacle fet amb permacultura i la plantació de pomeres ecològiques i 
ens han guiat a l’hora de fer el nostre.

. Les famílies de l’escola que s’han implicat en diferents aspectes d’aquest 
projecte: unes en l’hort, altres en agrupar-se per comprar i aprendre sobre 
menjar ecològic i, totes en la seva responsabilitat de portar a l’escola aquest 
tipus de menjar normalment.



3.  Descripció de les activitats desenvolupades

- Visita a l’hort i les pomeres de la Núria i el David. Com a 
escola fa dos anys que tenim un partenariat amb el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. Aquest va sorgir de la 
necessitat d’aprendre de l’entorn i a l’entorn. Consisteix 
en una sortida setmanal de tot el dia a un indret de la 
nostra comarca per aprendre, viure i relacionar-nos en el 
medi natural i social més proper per entendre’l, estimar-
lo, tenir-ne cura i incorporar-lo al nostre fer.  Aquestes 
sortides les fem amb tots els infants. El 23 d’octubre de 
2018 vam anar a Prullans a aprendre permacultura 
visitant la plantació de pomeres ecològiques, l’hort i l’hivernacle.

- Construcció i cura de l’hort . Feia anys que volíem fer un hort escolar, però 
la nostra escola te un pati petit i encimentat 
en la seva majoria que no convidava a fer-
lo i les feixes que hi havien al poble no ens 
les deixaven. Vam aprofitar una oportunitat: 
el desmantellament d’una gran caldera en 
tres trossos d’unes cases properes a 
l’escola per reciclar-los i iniciar el nostre 
hort particular.  Això era el 9 de novembre 
de 2018.Vam haver de cobrir els nostres 
grans receptacles amb les diverses capes 

per tal de ser fidel a la permacultura. Vam 
buscar pedres, carretejar-les, vam recollir 
i estellar troncs vells, vam demanar que 
ens portessin terra les famílies,… fins a 
tenir-ho tot a punt. Després vam parlar de 
llavors, què podien plantar, com i quan.  
Vam intentar fer planters varies vegades, i 
no totes amb èxit. Un gran aprenentatge. 
Finalment vam plantar, el 12 de març de 
2019. Vam posar cartells perquè no ens 
toquessin 

l’hort i vam començar a tenir-ne cura. 
Cada dia quan sortíem a l’espai exterior 
regàvem i aviat van començar a sortir-nos 
els primers ravanets, els espinacs també 
creixien ràpidament, les fessoleres van 
necessitar estaques per enfilar-se i vam 



adonar-nos que havien posat massa 
llavor i vam haver d’aclarir, com 
també va passar amb les faveres. 
Aquestes ens van agafar pugons i va 
ser molt emotiu veure als infants 
buscant marietes per portar-les a les 
plantes.  En aquesta activitat van 
participar tots els infants, però 
especialment la comunitat 3, les 
mestres i algunes famílies i va durar 
tot el curs escolar.

- Menjar les primeres collites  El primer que vam collir, un 9 de maig, van ser 
raves. Vam portar-los a la rotllana 
que fem tots plegats al matí per 
compartir-los. I això va començar a 
fer-se més habitual amb els raves i 
els espinacs. L’enciam (només un 
va prosperar) el vam dur al 
menjador per menjar-nos-el. I les 
maduixetes? No sabem que 
passava amb les maduixetes que 
quan les volien recollir ja no hi eren. 
Els pèsols i faves fins acabat el curs 
no van estar a punt. Ara l’hort està 

descansant. Aquesta activitat la vam poder fer els mesos de maig i juny. 

- Esmorzars, rodes de vida  Cada dia, de 10.15 a 11 del matí ens trobem 
tots/es a l’espai dels somnis on fem la rotllana. Esmorzem conjuntament 
mentre parlem i compartim vivències, inquietuds i presentem les propostes 
del dia. Com que l’escola participa al programa Fruita a les Escoles, 
sempre que tenim fruita  la posem a la rotllana. Recomanem a les famílies 
que els esmorzars siguin saludables i com a mínim un dia a la setmana 
sigui de fruita i cal dir que ho compleixen la majoria. També cal dir que tots 
porten l’esmorzar en carmanyola o boc’n roll.  A les activitats que fem que 
comporten menjar, com les rodes de vides dels infants, festes de finals de 
trimestre, etc. hem aconseguit que cada família o cada infant porti els seus 
propis estris de menjar (plat, got, coberts, tovalló) i no utilitzar-ne de plàstic 
d’un sol ús. En aquestes celebracions sovint compartim menjar que han fet 
les famílies.



- Servei de carmanyola responsable. Fa dos cursos vam iniciar el servei de 
carmanyola responsable a l’escola arran de que les famílies i les mestres 
volien tenir un menjar de qualitat  (proximitat, ecològic ) que el càtering no 
ens oferia. Va ser una revolució molt exitosa. Actualment es queden entre 
20-25 infants en aquest servei. Hi ha un menú mensual elaborat per la 
Fundació Alícia que cada família té per saber que ha de dur cada dia a 
l’escola, si cal adaptant-lo a les necessitats dels infants (vegetarians, 
cel.líacs, etc). Algunes famílies fan carmanyoles compartides i altres no. 
Compren aliments de proximitat, com ara iogurts. Tenim dues mares-
acompanyants d’aquest servei i ens funciona molt bé.

- Participació als #FridaysForFuture. El 15 de març 2018 ens vam unir a la 
crida de la Greta Thunberg per protestar per la no-acció contra el canvi 
climàtic. Vam fer una llista on tothom podia escriure sobre què podien 
protestar o fer vídeos de denúncia. A partir de llavors cada divendres feiem 
una acció.El següent divendres, el 22 de març vam fer el de “volem 
reciclar la matèria orgànica als pobles de la Cerdanya” (podeu veure el 
vídeo al nostre canal) Un mes i mig més tard, des del Consell Comarcal de 
Cerdanya ens van proposar posar en marxa un compostador rotatiu. 
També podeu veure el vídeo del 2 d’abril sobre “esmorzem saludable”. Us 
recomenem també que veieu el vídeo de la cançó final. 

- Visita Maria Bover i posada en marxa del compostador.  El 6 de maig la 
brigada de l’ajuntament 
ens va pujar un 
compostador rotatiu a 
l’escola i la tècnica de 
medi ambient del 
Consell Comarcal, la 
Maria Bover va venir a 
fer-nos una explicació 
de com posar-lo en 
funcionament, tenir-ne 
cura i manteniment.  A 
partir d’aquell dia cada 
cop que esmorzàvem o 
dinàvem llençàvem la 
matèria orgànica al 
compostador i miràvem 
que estigués en l’estat 
òptim per compostar, afegint serradures si calia.  Ara tenim el compostador 
ple i està fent-se la primera tongada de matèria orgànica que incorporarem 



a l’hort. Però la nostra acció no va quedar només en l’escola, sinó que vam 
fer una nota explicativa que vam posar a les bústies de les cases del poble 
i a les persones que ens ho demanàvem els hi explicàvem el 
funcionament. Així el poble de Montellà té ara un compostador orgànic.

- Compra ecològica, intercanvis i aprenentatges de la comunitat educativa.  
Des de la comunitat educativa va sorgir un grup d’adults per intercanviar, 
aprendre i comprar amb els valors de la proximitat, la sostenibilitat i 
l’ecologia. Això va fer les seves beceroles el curs 2017-2018 i aquest curs 
s’ha multiplicat i diversificat fent coses tan interessants com aprendre a fer 
pa amb massa mare, intercanviar roba mentre berenàvem allò que 
cadascú havia fet, tallers per a fer sabons naturals i cremes, comprar o 
intercanviar productes entre famílies o en magatzems ecològics propers, 
etc. 

- 4.  Recursos emprats 

Els recursos materials utilitzats en les diferents activitats han estat en la seva 
majoria reciclats o reutilitzats (com el cas dels contenidors on hem fet l’hort), 
de proximitat (els materials amb els que vam omplir l’hort), que ja teníem a 
l’escola (com les eines per cultivar) o que vam comprar (com els estris per  
regar o les llavors que vam plantar). Però els recursos més valuosos han 
estat els de les persones i els del temps. Gràcies a l’esforç, confiança i 
cooperació de tothom amb el que teníem hem fet molt.

Els recursos econòmics destinats a aquestes activitats han estat:

- sortida i visita a Prullans  cost 0 (les famílies ens van dur en cotxes 
compartits i el David i la Núria ens van oferir els seus coneixements i 
temps gratuïtament)

- hort            cost 100€ (regadora, manguera i connexions, llavors  (Ens 
caldria arreglar la connexió de l’aigua de la font que ens perd  i tenir una 
manguera més llarga) Pels planters vam utilitzar oueres i les eines que 
teníem al pati per jugar, per tant també ens seria útil tenir eines 
específiques per treballar a l’hort.

• 5.  Continguts i competències que es treballen i relació amb les 
diferents àrees curriculars

Els principals continguts i competències que es treballen estan en l’àmbit del 
coneixement del medi.



Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i 
continuïtat al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim. 
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les 
causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans 
amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de bens i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
Competència 12. Participar en la vida col.lectiva a partir de valors 
democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i 
solidari.

I els continguts clau serien:
A) Biodiversitat i sostenibilitat (competències 2,5,11)
B) Canvi i continuïtat (competència 2)
C) Comunicació i globalització (competència 5)
D) Consum responsable (5, 11)
E) Economia i sostenibilitat ( 11) 
F) Ecosistema i paisatge (5)
G) Educació emocional (6)
H) Educació per a la salut (6)
I) Fases d’una investigació (1)
J) Globalització, diferenciació i alteritat ((2,5,12)
K) Organització social (2, 5, 6, 11, 12)
L) Principis i valors democràtics (5, 12)
M) Problemes socials rellevants (1,2,5,12)

Però també trobaríem competències a nivell de llenguatge i comunicació i 
matemàtic.

• 6. Valors que es desenvolupen

Els valors treballats són molts. El respecte a la natura, la cooperació, la 
confiança, la paciència, l’esforç, el cuidar, la gratitud, la creativitat, la 
solidaritat, el compromís, la saviesa, la valentia, la comunicació i el diàleg.

Posarem un parell d’exemple de com els hem incorporat a la vida:



-  Quan recollien el que ens donava la terra, ho portàvem a la rotllana 
(assemblea de tots els infants i mestres, i a vegades pares o mares que 
ens acompanyen) i els infants que ho presentaven (comunicació, diàleg) 
ho feien agraint (gratitud) i ho compartíem entre tothom que volia 
(solidaritat).

- La fabricació de l’hort va ser un cúmul de treball dels infants, adults i 
famílies, cadascú aportant el que sabia o podia fer (cooperació), cuidant-
se uns dels altres quan per exemple havien d’estellar els troncs (empatia, 
solidaritat), tornant a començar quan les coses no ens sortien bé, com 
quan vam plantar massa llavors o ens va sortir pugó (esforç, paciència, 
valentia) i buscant i acceptant les diferents maneres de resoldre els 
problemes (acceptació, creativitat)

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

Totes les activitats que hem fet han anat encaminades en aquesta voluntat 
de conéixer l’agricultura i l’alimentació ecològica i incorporar-la als hàbits de 
tothom. En totes s’ha treballat de manera específica aquesta voluntat. En la 
visita que vam fer, era una instal.lació d’agricultura ecològica. En la creació 
de l’hort ho vam fer seguint els criteris de la permacultura. Les llavors i el 
planter eren ecològics. El que mengem procurem que també ho sigui. Les 
famílies s’han organitzat per comprar e intercanviar menjar ecològic. Tota la 
vida de l’escola està impregnada d’aquesta voluntat.

D. – Pla de comunicació i difusió

Els mitjans on hem difós les nostres activitats són a la pàgina web, a 
facebook i al canal de yotube que s’esmenten a l’inici del projecte.

E.- Avaluació 

Ens hem inscrit a aquest premi perquè la nostra mirada com a escola envers 
el món i els infants és una mirada respectuosa envers la natura i a nosaltres 
mateixos, cuidant el nostre cos i la nostra terra. 

Mentre anàvem escrivint aquest projecte ens hem anat adonant de tota la 
feina que hem fet entre totes i tots.  Els objectius són un eix d’escola i la seva 
avaluació ha estat amb l’observació sistemàtica de les accions que anàvem 



fent i els resultats que ara, acabat el curs, veiem en infants, mestres i 
famílies.

No tenim indicadors recollits que ho haguin mesurat però el que és cert és 
que la consciència ecològica i de menjar saludable per tenir cura de nosaltres 
mateixos i del planeta és una llavors ben plantada i regada a la nostra 
escola. Us convidem a venir-ho a viure-ho en directe a l’escola.

F.- Perspectives de futur

La nostra proposta pel proper curs 2019-2020 és la d’ampliar i millorar l’hort. 
Treballar el tema de les llavors, especialment la recuperació de llavors 
autòctones (banc de llavors). Seguir produint compost, fer-ne divulgació i 
sensibilització a les famílies i al poble.

8.- Annexes: 

web https://agora.xtec.cat/escolaridolaina/
facebook: https://www.facebook.com/escola.ridolaina
youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCs3RsGVXQwrNkPhAyCC2cng?view_as=subscriber

Dinant a la fresca, un dels darrers dies de curs.
Montellà, 4 de juliol de 2019
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