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1. Títol del projecte:   

El Pla més saludable 

2. Dades del centre educatiu

 Institut Pla Marcell  (codi centre 08062729) 

 c. Ramón y Cajal, 58 

 08440 Cardedeu 

 Tel.: 938713866 

 Correu electrònic: insplamarcell@xtec.cat  

3. Dades de la persona de contacte

 Àlex Salleras Quintana (Director)

 938713866

alex.salleras@plamarcell.net 

mailto:insplamarcell@xtec.cat


4. Descripció

4.1 Breu Explicació 

El pla més saludable s’emmarca dins de les diferents actuacions que s’estan duent al centre 

per a esdevenir més sostenible. S’inclouen en aquest projecte dos àmbits: el treball a l’hort per 

part dels alumnes amb NEE de l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) i els canvis promoguts en la 

cantina.

En relació a la cantina, a principi de curs, i amb la col·laboració de l’AMPA, es va fer un canvi en 

el sistema de venda de productes als alumnes, evitant els aliments processats i llaminadures, 

eliminant les begudes refrescants de llauna, i apostant per productes més naturals, ecològics i de 

proximitat. També es va aplicar als dinars de les persones que es queden al menjador (alumnat, 

avis del projecte interactua i personal docent i PAS). En aquesta primera etapa es va comptar amb 

l’assessorament d’una experta en el tema que va anar guiant les persones de la cantina en tota 

aquesta transformació.

Des de l’any 2015 al centre es duia a terme el projecte Hort juntament ambl'ONG JSF Justicia 

Alimentaria Global amb el seu projecte Alimentacción. El curs 2017/18 iniciavem uns nous 

estudis postobligatoris, l’Itinerari Formatiu Especific, auxiliar en cura d’animals i espais verds, que 

agafen el relleu del treball a l’hort, convivint amb el Projecte interactua, en el que avis del 

municipi cultiven una parcel·la del centre. 

Des de l’IFE, els alumnes treballen a l’hort fent servir sistemes de cultiu ecològic, i la criança de 

les gallines es fa també seguint aquests criteris, i creació de compost (restes de l’hort, excrements 

gallines, palla…) 

4.2 Objectius. 

Objectius generals del centre: 

• Fomentar  la cultura de l’alimentació saludable, ecològica i de proximitat 

• Conscienciar l’alumnat de la importància d’una alimentació adequada 

http://www.alimentaccion.net/
http://www.alimentaccion.net/
http://www.plamarcell.cat/web/comencem-el-projecte-interactua/


• Conscienciar tota la comunitat educativa de la importància de la sostenibilitat a nivell 

d’alimentació 

• Sensibilitzar tota la comunitat educativa de la importància de no generar residus (porta-

entrepans o carmanyoles en lloc de paper d’alumini, gots reutilitzables…) 

• Oferir un menjar de qualitat, saludable i adaptat a les diferents necessitats de les 

persones usuàries. 

Objectius del treball a l’hort: 

• Conèixer i practicar diferents tipus de cultius amb procediments ecològics i que no 

comprometen el medi ambient. 

• Conèixer les verdures i hortalisses de la zona i temporada adequada per al seu cultiu. 

• Cultivar verdures i hortalisses ecològiques des del planter, organitzar la producció i 

distribució en paradetes ocasionals a hores de pati. 

• Utilització de compostatge generat des del propi hort, enjardinament i galliner. 

• Distribució i venda al professorat del centre dels productes de l’hort i els ous de les 

gallines a través del correu electrònic corporatiu creat per a tal fi. 

• Afavorir la convivència i l’intercanvi de coneixements entre generacions diferents 

(Projecte interactua). 

4.3 Agents implicats en el projecte

AMPA.  

Han col·laborat amb el contacte d’una experta en alimentació, que va assessorar l’empresa que 

portava el menjador durant tot el primer trimestre.  

Comissió d’alimentació i sostenibilitat: Formada per pares i mares, membres de l’equip directiu 

i professorat del centre.



Alumnat de l’IFE.  

Han fet les seves tasques d’aprenentatge i pràctica en l’hort i les zones enjardinades del centre, 

així com en el galliner.

Avis del projecte Interactua encarregats de 

l’hort. 

Alumnat de l’ESO. 

En la franja de projectes han ajudat a 

rehabilitat el galliner i preparar la caseta de 

reg automàtic.

Professorat tècnic de l’IFE 

Han contactat a més amb entitats de la població per l’assessorament i la posada en comú de 

possibles projectes i col·laboracions conjuntes, com per exemple, visites guiades i pràctiques a 

l’horta de Cal Cerdà, el Bolet ben fet, Can Bordoi, La Tavella i el Viver de Bell-lloc, així com amb 

entitats públiques com la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), on es van 

projectar uns tallers per generar pràctiques responsables de consum entre l’alumnat que hi va 

participar. També amb l’escola bressol els Daus teixint col·laboracions i complicitats formant part 

dels tallers sobre coeducació i malalties rares com la pell de papallona. 

4.4. Descripció de les activitats desenvolupades.

❖ Visita a hortes i empreses d’alimentació de l’entorn de producció ecològica, per a ampliar els 

aprenentatges i poder aplicar-los en la seva 

dimensió pràctica. 

❖ Horta de Cal Cerdà 

❖ El bolet ben fet 

❖ La Tavella



❖ Conreu a l’hort i paradeta per a vendre els productes frescos al professorat del centre.

❖ Construcció d’un hivernacle per poder treballar millor la previsió de planter per horticultura i 

jardineria.

❖ Galliner. Cura i observació de les gallines, seguint els paràmetres ecològics (espai, 

alimentació, tractaments) i recollida i distribució dels ous. 

❖ Mostra de l’espai  i explicació de les tasques realitzades a alumnes de centres escolars del 

municipi, sobretot entre les escoles d’infantil i primària, les quals estan interessades en treballar 

entre els alumnes l’alimentació de qualitat i el treball amb l’agricultura sostenible. 



4.5. Recursos emprats 

Recursos econòmics 

Concepte

DESPESES

SORTIDES A L’ENTORN 160 €

SORTIDES AMB MITJÀ DE TRANSPORT 2.200 €

MATERIAL DIVERS HORT 650 €

PLANTER 200 €

TALLERS I ACTIVITATS 280 €

MENJAR GALLINES 450 €

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 290 €

LLOGUER EQUIPS (MOTOCULTOR) 60 €

INGRESSOS

QUOTES MATERIAL I SORTIDES 3.780 €

VENDA VERDURES I OUS 350 €



Instal.lacions. 

Zona Hort, en un dels laterals de l’espai del centre, on estan ubicats el galliner, l’hort dels 

alumnes,  l’hort dels avis del projecte Interactua i les compostadores i les casetes d’eines, petit 

hivernacle i hotel d’insectes.

Cantina/menjador oberta a les persones jubilades de la població.

Materials:

Planter, eines, pinsos per les gallines, material didàctic específic treballat al classroom pels 

alumnes de l’IFE, paradetes, caixa amb diners, equips protecció personal, sistemes de reg.  



4.6. Continguts i competències que es treballen i relació amb les 

diferents àrees curriculars.

Alumnat centre (promoció hàbits saludables)

• Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, 

fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà 

• Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promogui la salut i evitin 

conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades  

• Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable  

Alumnat IFE (competències professionals, personals i socials) 

• Actuar de forma saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixin el 

desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut 

humana. 

• Comunicar-se en situacions habituals, tant laborals com personals i socials, utilitzant 

recursos lingüístics bàsics. 

• Preparar el terreny i el substrat per a la implantació i producció del material vegetal, tenint 

en compte el seu ús posterior, amb la maquinària, les eines i els estris necessaris. 

• Sembrar, plantar o trasplantar material vegetal, distribuint-los sobre el terreny d’acord 

amb les especificacions i aconseguint una bona “nascència” o arrelament. 

•  Regar el conreu i realitzar les tasques culturals aplicant les tècniques que assegurin la 

satisfacció de les seves necessitats hídriques i el bon desenvolupament del conreu. 

•  Adobar els conreus de manera homogènia en la dosi, el moment i amb l’equip indicats, 

per satisfer les seves necessitats o carències nutritives i per mantenir la sanitat de les plantes. 

• Cuidar els animals, aplicant les mesures de benestar animal en el maneig general i 

seguint els protocols establerts. 



4.7. Valors que es desenvolupen. 

• Promoció del benestar psicològic: físic i social. 


• Afavoriment de la solidaritat i la cohesió social. 


• La comunicació i la responsabilitat. 


• Reforç l’autoestima i la confiança. 


• Superar el sentiment d’aïllament (de l’alumnat Ife, dels àvis i àvies participants al projecte) 
i proporcionar un benestar òptim amb la companyonia i el “bon rotllo”.


• Treball de la competència social i ciutadana, iniciativa i autonomia personal. 


• Treball en el desenvolupament de criteri crític, cívic i de respecte, tolerància i compromís. 

• Desenvolupar l’empatia en les relacions personals i intergeneracionals. 


• La participació proactiva. 


4.8. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el 

coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. 

A partir dels Mòduls Professionals específics de l’IFE en gestió d’espais verds i cura d’animals, 

com és el cas del MP17, el MP16 i el MP8, per tractar-se de mòduls que permeten el 

desenvolupament pràctic de les seves activitats d’ensenyament-aprenentatge en les instal·lacions 

a l’aire lliure del propi centre (parcel·les d’hort, zones d’enjardinament, zona de iespa, galliner) 

combinades amb les visites a les entitats de l’entorn proper que treballa aspectes relacionats amb 

els mateixos mòduls professionals, comporta un treball transversal i constant sobre el 

coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica i de qualitat.

Per exemple, des del MP17 hem incidit molt en la concepció de l’espai verd des de la 

xerojardineria, tractant-se d’una vessant de la jardineria i la gestió de l’espai verd aprofitant al 

màxim els recursos hídrics de la zona i adaptant les varietats de plantes a les condicions 

climàtiques del nostre entorn. En aquesta línia hem utilitzat i mantingut el sistema de reg per 

goters i mànegues exudants tant a l’hort com al jardí del pati, per mirar de no fer un consum 

elevat d’aigua. Les plantes del jardí i l’hort han estat recolzades i adobades des de l’humus 

vegetal generat per les compostadores i amb porina d’ortiga recol·lectada pels propis alumnes 



de l’IFE, tant per combatre plagues com en els tractaments preventius i per reforçar els nutrients 

de la terra quan reguem els bancals.

Des del MP8, amb la voluntat de consolidar una progresiva iniciació al món laboral entre els 

alumnes del primer curs, s’ha organitzat la producció i distribució de les verdures, hortalisses i 

plantes remeieres per oferir-les, des del treball cooperatiu, al claustre del centre, interessat en 

adquirir la nostra producció hortícola ecològica i sobretot, de proximitat.

Des del MP16 hem continuat donant forma a la gestió ecológica de l’hort aprofitant el 

potencial d’un galliner construït pels companys de l’ESO amb fustes de bona qualitat 

reaprofitables i el manteniment de tot el tancat per part dels alumnes de l’IFE, així com la gestió 

dels ous, neteja de les caixes ponedores, canvi de palla, alimentació, desinfecció i desparasitació 

de les gallines. L’alimentació de les gallines es procura que sigui pinso enfarinat, segó, civada i 

blat de moro picat ecològic certificat i els tractaments per desparasitar es fa a base de terra de 

diatomeas, vinagre i altres elements naturals com sorra del propi galliner i puntualment, cendra 

de la crema de branques i fustes. D’aquesta manera, mica en mica, s’ha consolidat una distribució 

de gustosos ous ecològics, i alguna vegada els propis alumnes han pogut tastar elaborar truites 

amb ells. Tot el procés ha permet consolidar una dinàmica de treball positiva entre els alumnes de 

l’IFE en sintonia i consciència amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, l’agricultura 

ecològica i el gust per uns hàbits de consum responsable i una alimentació de qualitat.

5. Pla de comunicació i difusió

La difusió de les diferents parts del projecte s’han fet quasi exclusivament de manera interna, 

amb comunicacions via mail a les famílies i alumnat (canvis en el servei de menjador) i a través de 

les tutories.

En les reunions de la comissió d’alimentació i sostenibilitat es marcaven pautes per a treballar a 

les tutories temes com el malbaratament alimentari, l’ús d’embolcalls per a els entrepans més 

sostenibles…

A través de la web del centre http://www.plamarcell.cat/web/ , on es publiquen 

periòdicament continguts d’interès així com des del compte del twitter del centre http://

twitter.com/ins_pla_marcell. 



6. Avaluació (indicadors i resultats) 

Es tindran en compte per a l’avaluació i retiment de comptes: 

Pel que fa als objectius propis de l’itinerari: 

❖ El grau de satisfacció dels implicats (alumnat, professorat i avis i àvies) 

❖ El percertatge de sortides i activitats vinculades a l’entorn (una quinzenal) 

❖ L’assoliment de les tasques encomenades (amb les rúbriques d’avaluació corresponents). 

Pel que fa al canvi de hàbits saludables 

❖ Substitució (en un 90%) dels productes preprocessats i embasats de venda a la cantina.  

❖ Eliminació del elaborats fregits (patates fregides calamars…)  

❖ Eliminació dels elaborats de panificadora industrial.  

❖ Augment dels usuaris en un 35% en 2 cursos.  

❖ Satisfacció dels usuaris de la cantina. 

7. Perspectives de futur 

El projecte de l’hort té continuïtat amb els estudis de l’IFE, encara que amb la intenció 

d’ampliar les activitats fora de l’institut, apropar els coneixements adquirits al llarg dels 4 cursos a 

alumnat d’altres centres del municipi (escoles bressol, centres d’educació infantil i primària i 

instituts) que tenen horts escolars.

Pel que fa a l’alimentació saludable i la sostenibilitat (reduir deixalles i malbaratament 

alimentari), es pretén continuar amb noves activitats dirigides a tot l’alumnat del centre, ESO i 

cicles formatius. 
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