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INTRODUCCIÓ: 
 
Aquest no és un projecte d’hort escolar ecològic solament sinó un projecte 
d’implantació d’una nova filosofia d’aprenentatge seguint les noves tendències de la 
Nova Escola 21, Les Escoles Verdes de la Generalitat, en les que hi formem part, i 
també les tendències de les Escoles al Bosc europees, de les que al nostre país en 
comencem a tenir algun exemples, i  seguir la petjada de Rosa Sensat que al 1914 
ja parlava del concepte que  “EDUCAR significa VIVIFICAR”, ensenyant en el bosc i 
fora de l’aula en plena natura.  
 
EDUCAR EN VERD 
 
Aquest projecte es basa en nova concepció de l’ensenyament,  A mode similar, fa 
uns anys va sorgir un nou concepte que els pedagogs van introduir amb el nom d’ 
“Educació Emocional”, com una eina per propiciar un bon estat de salut i un bon 
aprenentatge per als infants.  Ara, nosaltres volem parlar d’ ”Intel·ligència Vital”. 
Un nou concepte d’ensenyament que ens vincula molt més amb la natura i ens 
proporciona més capacitat d’aprenentatge i ens proporciona més salut. A partir 
d’aquest concepte d’intel·ligència vital amb tota la seva filosofia que s’amaga al 
darrera, hem batejat el nom del nostre projecte coma “EDUCACIÓ VITAL”. 
 
La educació vital feta en espais naturals verds i a l’aire lliure  proporciona als infants: 
 
+ més capacitat de concentració 
+ més desenvolupament dels sentits 
+ més capacitat d’observació 
+ més experiències  + més vivències  =  + retenció de coneixements 
+ més vitalitat 
+ més cohesió social  + més capacitat de treball en equip 
+ més psicomotricitat 



 
 
+ més salut psicològica 
+ més desenvolupament cognitiu 
-  menys fatiga mental 
-  menys miopia 
 
“EDUCACIÓ VITAL” PER RECONECTAR AMB PROFUNDITAT AMB LA NATURA 
On l’educació gira al voltant de conceptes i valors com la vida mateixa. Un 
aprenentatge basat en la experiència i el la pròpia vivència reté molt més els 
coneixements sense cap mena de dubte, Però aquesta vivència en plena natura no 
solament ens serveix per transmetre els coneixements, que és la funció principal de 
l’escola, sinó que també ens proporciona molts altres beneficis de salut, de 
benestar, de cohesió, de felicitat... 
  
L’ambient de bosc aporta a les persones: 

- Augmenta els efectes positius psicològics (pensar en positiu) 
- Disminueix la pressió arterial 
- Redueix la freqüència cardíaca 
- Augmenta la hormona adipodictina (beneficiosa per la salut) 
- Efectes calmants del dolor 
- Millora la qualitat del son 
- Augmenta les cèl·lules NK que ataquen els tumors cancerígens 
- Reforça el sistema immunològic en general 
- Efectes beneficiós contra la diabetis, hipertensió, colesterol,    ansietat, 

Ictus, càncers malalties cardiovasculars, etc…  
 
Viure en espais verds =  -30% de malalties 
Viure en espais verds = + natalitat , nadons + pes , nadons + sans 
On no hi ha arbres = + 7% de mortalitat humana 
El 80% de la població mundial viu en ciutats 
90% del nostre temps estem en interiors 
80% porten ulleres degut a la llum artificial i a les pantalles 
(es recomana mínim 3 h/dia d’estar amb llum natural) 
 
Aquests són alguns documents on es documenta aquesta nova filosofia d’aprenentatge i els beneficis 
per la salut al estar en contacte amb el bosc : 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20180505/443263149418/els-banys-de-bosc-potencien-el-
sistema-immunitari.html 

https://cat.elpais.com/cat/2018/01/30/catalunya/1517353073_478990.html 

https://youtu.be/FHmy6bTliB4 

https://youtu.be/A2U1UJAvUCQ 

http://www.educarparaser.es/isabel-miralles/la-escuela-del-bosque/ 

https://youtu.be/F72AvDPKjgQ 

http://www.ineditweb.es/educar-en-la-naturaleza-.php 



 
 
 
S’ha demostrat científicament per metges i científics japonesos que estar en un bosc 
o un espai natural verd té beneficis per la salut de les persones: augmenta el 
sistema immunològic, redueix la pressió arterial, l’ansietat i l’estrès causant de 
moltes malalties. Educar fora de les aules, enmig de la natura, també és font de 
salut i benestar, vitalitat, estímul positiu, integració cultural, consciència social i 
mediambiental pro activa, d’autoconfiança de desenvolupament de l’autonomia, 
d’adquisició d’habilitats, d’empatia, i sobretot de motivació per l’aprenentatge. La 
natura provoca en l’infant un sentiment de pertinença i de benestar. Tot això segons 
referències bibliogràfiques del Dr, Qing Li (immunòleg, director de la Societat 
Japonesa de Medicina Forestal, i considerat el màxim expert mundial es aquesta 
matèria). 
 
 
A partir de tota aquesta nova filosofia de l’aprenentatge i l’ensenyament a l’aire lliure 
en el bosc neix el nostre projecte: EDUCACIÓ VITAL, en un espai natural al costat 
mateix del poble de Sant Sadurní d’Anoia per les escoles del mateix municipi i dels 
municipis de la comarca. Un projecte que es pot extrapolar a qualsevol indret a partir 
de l’experiència nostra i de moltes d’altres que han anat sorgint arreu. Unes 
experiències que estan agafant tendència com és l’exemple d’Anglaterra on el 
sistema educatiu nacional ha establert que un dia a la setmana els alumnes han de 
sortir de les aules a aprendre en contacte amb el bosc i la naturalesa. També volem 
que sigui  un espai de convivència entre diferents generacions, on els més grans 
ensenyin als mes petits, i on els alumnes de diferents escoles puguin aprendre junts 
i interactuar, en un ensenyament basat no en les aules ni els llibres ni les pantalles o 
pissarres, sinó en l’experimentació, la vivència i l’experiència per una major retenció 
de coneixements. Aquest sistema d’aprenentatge no pretén ser substitutiu del 
establert com a obligatori sinó complementari per reforçar-lo i enriquir-lo. I al mateix 
temps es recupera un espai natural que acosti el bosc, l’hort  i la natura a la 
ciutadania del poble.  Es tracta doncs, de crear un espai natural amb bosc 
mediterrani, bosc de ribera, hort i matollar on els alumnes puguin aprendre habilitats, 
coneixements, experiències i vivències a través de la convivència intergeneracional i 
interescolar, al mateix temps que milloren el medi ambient i restauren un espai 
degradat. Es un projecte a llarg termini sense data de finalització però en aquesta 
memòria es detallen les actuacions previstes el primer any per la seva posada en 
marxa com a impuls de sortida. El projecte es obert a les aportacions de les escoles 
i dels propis alumnes que hauran de pensar i dissenyar petits treballs i idees a 
executar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BREU DEFINICIÓ DEL PROJECTE: 
 
Es tracta de recuperar mediambientalment una zona de 4 hectàrees de terrenys 
forestals amb diferents ecosistemes i 1 hectàrea d’hort amb regadiu que discorren 
per terrenys fluvials al llarg d’un meandre del riu Lavernó al municipi de Sant 
Sadurní d’Anoia, al paratge conegut com “la Timba de Can Mas de la Riera”. 
Aquests terrenys són municipals i cedits per aquesta finalitat a l’escola que impulsa 
el projecte.  Però tot i que aquest projecte està impulsat i liderat per l’escola Vedurna 
volem que sigui obert a totes les escoles de la vila i dels entorns més immediats de 
Sant Sadurní d’Anoia. Els treballs de recuperació els han realitzat voluntaris de 
l’ADF, alumnes de les escoles de Sant Sadurní d’Anoia, (de moment hi han 
participat activament 3 escoles), els voluntaris que han de fer treballs en benefici de 
la comunitat per ordre judicial, i persones amb risc d’exclusió social amb prestació 
provinents dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport 
d’altres voluntaris de les entitats col·laboradores d’aquest projecte, en una 
experiència d’aprenentatge i servei a la comunitat i al medi ambient. També té per 
objectiu crear un espai de convivència intergeneracional (pares amb nens,  nens 
grans amb nens petits, avis amb nens) per a l’aprenentatge, i sobretot crear un 
espai i un ambient de convivència i relació entre les escoles per planificar i executar 
treballs col·laboratius comuns amb una nova visió de l’educació des del terreny, des 
de la vivència, i des de l’experiència en contacte amb la natura, per desenvolupar i 
enfortir les competències innates de cada infant. 
 
Aquest espai natural actualment es troba degradat i marginat per diferents motius: 
* Es va construir un talús artificial de contenció de l’erosió del riu no fa gaires anys 
sense executar treballs de restauració mediambientals.  
* Un altre indret es va veure afectat per un incendi forestal que va cremar tota la 
vegetació.  
* Un altre indret hi ha un bosc regenerat natural de pi blanc amb molta densitat 
d’arbres a la que cal fer una actuació de selecció de tanys.  
* Un altre indret encara hi resten deixalles d’altres èpoques i runes.  
* En un altre hi ha un antic petit camp de conreu abandonat amb oliveres que es 
podria recuperar com espai agro-forestal obert.  
* En un altre espai hi ha una bassa natural on hi habiten amfibis i altres animals i 
s’ha deteriorat l’entrada natural d’aigües pluvials que caldria arranjar. 
* I finalment hi ha un terreny pla on hi ha un antic hort abandonat. La intenció de tots 
els participants d’aquest projecte liderat per L’escola Vedruna de Sant Sadurní amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, es recuperar aquests 
espais per al medi ambient i utilitzar-los per les finalitats d’aprenentatge de les 
esoles. Ara es pretén fer-ho amb un triple objectiu general: 
 
 
 



 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
 

1- Recuperació de l’hort i el bosc amb diferents ecosistemes en un sol espai. 
2- Espai d’aprenentatge, estudi i convivència social per les escoles. 
3- Espai per a treballs en benefici de la societat ajudant a gent amb problemes 

socials i judicials 
 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 

1- Restauració i millora mediambiental d’una zona degradada i afectada per varis 
incendis forestals. I recuperació d’antics horts abandonats. 

2- Implantar una nova metodologia d’aprenentatge a les escoles basat en 
aprenentatge de serveis a la comunitat, en la vivència i l’experimentació material, 
fora de l’aula de l’escola i enmig de la natura. 

3- Conscienciació a la població escolar sobre el canvi climàtic i la importància de 
conservar i plantar boscos per reduir els seus efectes.  

4- Crear un espai de convivència entre les escoles, entre diferents generacions 
d’alumnes i entre diferents generacions de pares avis i alumnes, per crear sinèrgies i 
interrelacions que fomentin l’aprenentatge vivencial i la cohesió social. 

5- Interacció amb el medi natural per transmetre els valors que ens aboquen cap a 
la seva necessària conservació i estima. Conscienciar del respecte al medi ambient. 
Fer salut entrant sotmesos en la natura. 

6- Obtenir fruits, hortalisses, verdures i altres productes dels bosc totalment 
ecològics fruit del treball i l’esforç personal, a benefici dels alumnes i les escoles. 

7- Projecte obert. Que els mateixos alumnes siguin els protagonistes d’executar les 
seves pròpies idees i projectes dins aquesta zona. Que siguin ells els que planifiquin 
i s’organitzin, per aquest motiu el present projecte no presenta actuacions concretes 
perquè es deixa obert a que les mateixes escoles planifiquen i organitzin les seves 
activitats d’aprenentatge i medi ambient. 

8- Acompanyar socialment gent amb dificultats. Acollir gent que han de complir 
Treballs en Benefici de la Comunitat per ordre judicial i gent que estant rebent 
prestacions socials i que han de fer treballs social a canvi, per ajudar-los a integrar-
se amb respecte a la societat. 

 
 
 
 
 



 
 
AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE: 
 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
Cedint l’espai total de 5 ha. I a través del seu Departament de Medi Ambient i el projecte 
Camí del Riu que promouen conjuntament amb altres municipis, han col·laborat en aquest  
espai aportant ma d’obra i realitzant treballs de millora com ara la construcció de la bassa 
d’amfibis, desbrossades dels camins de pas, rètols de senyalització, rehabilitació d’una 
caseta per guardar material, proporcionant material, i donant suport en tot moment en el 
projecte. 
 
ADF SANT SADURNÍ 
Es va fundar l’any 1999 i actualment la seva trentena de voluntaris. Estan de ple involucrats 
en el projecte des del voluntariat acompanyant i assessorant totes les activitats que s’hi fan. 
Proporcionen totes les eines, maquinaria, vehicles i logística del projecte. Disposen de tot el 
necessari a nivell d’eines i vehilces. 
 
ESCOLA VEDRUNA SANT SADURNÍ 
Aquesta escola amb més de 130 anys d’història està adherida a la xarxa d’escoles “Nova 
escola 21” des d’on s’impulsen noves metodologies d’aprenentatge adaptades als nous 
temps i a les noves tecnologies. Un sistema de canvi des de la base de les mateixes 
escoles coneixent de forma pràctica la necessitat d’adaptar l’escola a una nova manera 
d’ensenyar moderna. En aquest sentit han implantant el sistema “d’aprenentatge i servei” i 
“espais d’aprenentatge”: un estil d’ensenyament a base d’experiències fora de l’aula i amb 
treballs que benefici del al conjunt de la societat o el medi ambient basat en l’ensenyament 
de competències bàsiques. Durant aquest curs 2019-20, han posat en marxa l’hort escolar a 
la zona, inclòs dins el projecte, recuperant així uns horts abandonats de feina molts anys. 
Aquesta experiència ha estat un gran èxit, segons els mateixos professors i direcció de 
l’escola, on hi ha participat tots els alumnes des de infantil fins a ESO, amb activitats 
adequades a cada curs. També s’hi ha desenvolupat una assignatura optativa a ESO amb 
una dedicació de 2 hores a la setmana. L’intenció de cara al curs que ve és dedicar més 
temps i treball a aquest nou sistema d’aprenentatge fora de l’aula basat en la vivència. 
 
ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS 
Han participat fins al moment en dues experiències amb alumnes amb necessitats 
educatives especials. Els mateixos professors han quedat sorpresos de la gran atenció que 
han  posat els alumnes en les explicacions d’aprenentatge i lo bé que han fet el treball de 
camp basat en plantació d’arbres i reg amb els vehicles de l’ADF en períodes de sequera. 
L’experiència ha estat molt positiva tant pels professors com pels mateixos alumnes. 
 
AMPA VEDRUNA SANT SADURNÍ 
L’AMPA d’aquesta escola ha participat activament posant recursos econòmics per la 
compra d’eines, sistema de reg, planter i maquinària per al cultiu de l’hort. Aposta en ferm 
per aquest nou sistema d’aprenentatge a la natura en benefici de la comunitat i del medi 
ambient. 
 
 



 
 
ESCOLA JACINT VERDAGUER 
Ja fa anys que tenen un sistema d’ensenyament, que ha merescut varis premis i distincions, 
basat sense llibres de text, amb les noves tecnologies que ofereix la societat moderna 
d’avui, en el treball conjunt, en la reflexió conjunta grupal, en el debat i la discussió i en 
l’exposició pública. I en aquest sentit ja han manifestat el seu gran interès en que grups 
d’alumnes puguin participar en el present projecte amb l’estudi i redacció de petits projectes 
de planificació i gestió del medi que al mateix temps serveixin de pauta per a futures 
actuacions de les altres escoles. S’han fet un parell d’actuacions dins l’escola amb els 
voluntaris de l’ADF de Sant Sadurní amb els materials didàctics d’un conte infantil, un 
retallable i 2 activitats de sembrar glans d’alzina en recipients reciclats (briks) que la proper 
tardor seran trasplantats a la zona afectada per l’incendi forestal del projecte.  
 
ESCOLA LA PAU 
També han mostrat el seu interès en el espai del projecte i ja s’han fet un parell de sessions 
a l’escola amb els voluntaris de l’ADF mostrant el camió gran d’extinció d’incendis al  pati de 
l’escola i fent activitat de visita a un ramat de vaques de la raça Albera que fan gestió del 
sotabosc a la finca del bosc del Mestres propietat de les bodegues Gramona.  
 
ESCOLA SANT JOSEP 
80 alumnes de primària de l’escola han realitzat una activitat de plantar plançons d’alzina a 
la zona de pi regenerat. Prèviament a l’aula varen construir unes estaques amb uns cartells 
a cadascuna on figurava el nom del alumne el logo de l’escola i de l’ADF per senyalitzar 
cada arbre plantat. Posteriorment es va fer una activitat de reg d’aquests arbres plantats.  
80 alumnes més de 3er d’ESO han dedicat 2 hores a la setmana els dimarts al matí a posar 
en marxa l’hort. Es van plantar enciams, escaroles, cebes, blat de moro, arbres fruiters i 
patates. La crisis sanitària del Covid 19 va impedir continuar aquestes tasques per la 
suspensió de l’activitat escolar i no va poder collir els fruits. 
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT 
S’ha establert un conveni de col·laboració a través de  la Federació d’ADF en que gent que 
han estat condemnades per sentencia judicial a fer treballs en benefici de la comunitat ho 
puguin fer en aqeust espai de l’hort de les escoles. La Federació proporciona les eines, 
equips de protecció individual (EPI’s) i maquinaria necessàries i vetlla per la seguretat, 
atenció i el bon compliment dels treballs.  En el projecte han participat 12 persones en torns 
i actualment estan participant activament 3 cada diumenge al matí, que serà ampliat amb un 
total de 6 persones al setembre. 
 
FUNDACIÓ PLANT FOR THE PLANET 
Aquesta fundació forma part de la iniciativa internacional creada l’any 2007 per  
Felix Finkbeiner a Alemanya i avui dia present a 71 països. Més de 75.000  Infants formen 
part d’una xarxa d’ambaixadors per la Justícia Climàtica. L’any 
2018 es van plantar a Espanya 8639 arbres, es van fer 55 sessions acadèmiques a les 
escoles i es van formar 3.100 infants ambaixadors per  transportar el missatge del canvi 
climàtic i la necessitat de plantar arbres.  Conjuntament amb aquesta fundació es va fer una 
plantada popular d’arbres a l’espai de l’hort de les escoles i els seus voltants amb la 
participació de quasi un centenar d’infants acompanyats pels seus familiars. 



 
 
ADEMA 
Associació per la Defensa del Medi Ambient. Es un grup ecologista local que fa temps va 
idear la idea del projecte compta amb uns 5 voluntaris que participen activament en les 
actuacions de l’hort. I aporten els coneixements mediambientals per una acció sostenible i 
ecològica. 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 
A través del seu departament de benestar social aporta persones que reben alguna 
prestació econòmica d’ajuda i que han de complir amb algun treball que beneficii a la 
comunitat. En aquest sentit han participat 3 persones que han col·laborat amb taques de 
l’hort. 
 
ACIONS  DESENVOLUPADES: 
 
Hem dividit la zona del projecte en 6 sub-zones que estan diferenciades pels seus 
ecosistemes i en cada una d’elles es pretenen fer actuacions diferents. Encara no s’han 
acabat de fer totes les actuacions degut a la crisis sanitària que va paralitzar l’activitat 
escolar 3 mesos. Es preveu emprendre l’activitat al setembre. 
 
El fet d’estar a prop del poble comporta una pressió afegida a aquest entorn natural. La 
zona a sofert incendis forestals en 3 ocasions els darrers anys, també hi ha hagut 
abocaments de runa i altres residus i abocaments d’aigües fecals al riu per embús del 
col·lector que va cap a la depuradora municipal.  
 

 Localització geogràfica paratge timba del meandre del riu Lavernó.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb la creu vermella pretenim ubicar el Hide d’observació d’ocells 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuació 1. BASSA AMFIBIS. Zona 1.  
 
Bosc existent actualment amb arbres de ribera, pins i alzines adults.  Millora estructural de la bassa 
d’amfibis que es va construir de forma artificial, per garantir l’aportació d’aigües pluvials provinents 
del torrent i de la calçada d’un camí pròxim. Plantació d’arbres de ribera en la zona plana despoblada 
de la bassa.  Neteja del sotabosc: Obertura d’un sender amb un itinerari didàctic. Col·locació de 
rètols científico-informatius confeccionats pels mateixos alumnes. Eliminació de canyes. Poda 
d’alguns arbres en alçada. Possible ubicació temporal l’arnes per abelles. 
 
Actuació 2. BOSC CREMAT PER INCENDI. Zona 2.  
 
Bosc afectat per l’incendi forestal del 2016 que cal recuperar amb reforestació 
d’arbres amb poca densitat, obertura de sender per itinerari naturalistic, col·locació de rètols 
científico-informatius. Tala d’arbres morts, no en la seva totalitat. Col·locació del rètol principal del 
projecte.  Col·locació de bancs i papereres a la vora del camí principal a la part baixa, retirada de 
runa i deixalles, retirada de canyes, neteja i manteniment del sotabosc per aconseguir un estat de 
devesa en un futur, col·locació de caixes niu. Construcció d’una font d’aigua potable per a persones i 
animals (donat que hi passa una tuberia d’aigua de xarxa subterrania). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estat actual de l’espai després de l’incendi que va patir el dia 25-7-2016 



 
 
Actuació 3. ZONA DE CULTIU. Zona 3.  
 
Actualment existeix un tancament perimetral d’aquesta àrea, i la meitat del terreny està cultivada, 
l’altra meitat està abandonada. Existeixen dues deus d’aigua subterrània a un nivell superior que 
permet el reg per decantació sense aparells de bombeig i un pou de 5 m de profunditat que capta 
aigua de filtracions del riu que no es fa servir. Cal fer una canalització i uns dipòsits per acumular 
l’aigua a utilitzar per la zona de cultiu. Es pretén cultivar plantes medicinals, aromàtiques, hortalisses, 
verdures, i plançons d’arbres per a reforestació. També es preveu plantar arbres fruiters per alimentar 
la fauna salvatge. Construcció d’un cobert sense parets per poder fer classes d’aprenentatge a l’aire 
lliure en plena natura. Construcció d’una altra caseta per guardar les eines de l’hort. Construcció d’un 
tancament perimetral amb barrera vegetal d’espècies com el lligabosc, la ginesta o el marfull. També 
cal construir dues portes d’accés a l’hort. Construcció d’un hotel d’insectes de fusta.  
 
Zona de l’hort on els alumnes conreen hortalisses, 
planter per reforestacions i plantes remeieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot el cultiu de l’hort es fa amb tècniques d’agricultura ecològica i biodinàmica que es transmeten als alumnes. 
 
Actuació 4. TALÚS DE LA TIMBA DEL CENTRE. Zona 4.  
 
Talús de la timba del Centre. Aquesta zona es un espai que no convindria repoblar amb molts arbres. 
Es deixaria una densitat d’arbres d’un peu cada 15 o 20 metres per fer algunes ombres i facilitar el 
creixement d’algunes especies arbustives, ja que es una zona travessada per un camí de vianant 
bastant freqüentat i es destinaria al passeig i gaudi de la natura. La funció dels arbres a plantar no 
seria per crear un bosc sinó zones d’ombra, per evitar erosió del sòl i facilitar un altre tipologia de 
fauna que necessiti espais oberts. Repoblació amb especies vegetals arbustives per evitar erosió del 
sol, especialment les aromàtiques i medicinals que es poguessin cultivar els alumnes. Part d’aquest 
talús es va veure afectat per 2 incendis forestals l’any 2016. 
 
Actuació 5. REGENERAT DE PI BLANC. Zona 5.  
 
Bosc regenerat de pin blanc. Aquest espai estava amb una densitat d’arbres molt superior a la 
adequada i per part dels voluntaris de l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní que ha assumit les despeses de combustible de les màquines, s’ha fet 
una aclarida de pins i una poda en alçada fins a 2 metres. La zona presenta un fort pendent cosa que 
impossibilita fer altra actuació. Cal acabar de completar aquesta tasca retirant la fusta tallada i el 
brancatge. També netejar de deixalles la zona, que n’hi ha moltes d’acumulades. I es podrien 
col·locar algunes caixes niu per a ratpenats i ocells. També s’han començat a plantar alzines a 
l’ombra dels pins actuals. 
 



 
 
Actuació  6. REFORESTACIÓ. Zona 6. 
 
Aquesta zona és un estat herbaci amb cobertura d’arbres molt esporàdica i caldria fer una 
reforestació amb pi pinyer o alzina. Disposa d’algunes zones planeres que permetria la construcció 
d’un observatori de fusta per a la fauna (Hide), especialment els ocells. També seria interessant la 
col·locació de caixes niu per a ratpenats i ocells. 
 
 
RECURSOS EMPRATS:   
 
VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES A REALITZAR 
 
Material de reg     300 
Dipòsits paletitzats per acumular aigua   300 
Material per confeccionar més rètols   200 
Material de senyalització per tancament  300 
Bancs de seure d’acer per zona camí  400 
Papereres vora el camí     300 
Arbres per reforestació     500 
Planter per hort      300 
Estaques de fusta per arbres plantats   150 
Combustible per maquinaria    150 
Fustes per fabricar caixes niu    300 
Material per fabricar caixes d’arnes d’abelles  300 
Material d’apicultura    400 
Construcció de caseta de fusta “hide” d’ocells   4000 
Treballs de desbrossar     1350 
Compra de material divers per l’hort   200 
Sistema automàtic de reg    200 
Sistema de destil·lació d’essències   750 
Construcció font per persones i animals  600 
Taller d’apicultura     150 
Taller d’obtenció d’essències   150 
Tancaments perimetrals    200 
 

TOTAL  11.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DESPESES JA REALITZADES 
 
Motoaixada 1 (nova)    550 Ampa Vedruna 
Motoaixada 2 (de segona ma)   150 ADF 
Aixades i eines manuals    150 escola Vedruna 
Rètol bassa amfibis     50  escola Vedruna 
Rètols Projecte      300 Ajuntament 
Pancarta Explicativa projecte   100  Ajuntament 
Treballs d’arranjament camí    1700 Diputació BCN (obres PPI 2019) 
Desbrossar camí de Can Mas Riera  280 Diputació BCN (obres PPI 2019) 
Restauració caseta     1300 Ajuntament 
Material divers hort (regadores,testos,etc) 150  ADF 
Desbrossar canyissar camí del riu  600  Ajuntament 
Retirada d’arbre mort grans dimensions  120  Ajuntament 
Eines i materials per fer tallers varis   230 ADF 
Planter de temporada per l’hort   150 Ampa Vedruna 
Combustible per maquines desbrossadores  200 ADF 
Combustible per vehicles   150 ADF 
Edició conte infantil    5500 Federació ADF  
Edició retallables    1200 Federacio ADF 
Estaques per les plantacions   150 ADF 
Col.locació de caixes niu per ocells i ratpenats 200 Ajuntament i ADF 
Construcció de 2 portes noves per l’hort   700  ADF 
Balles per tancaments perimetrals hort   300 Ajuntament 

 
TOTAL  13.930 

 
 
CONTINGUTS, COMPETÈNCIES I VALORS QUE ES TREBALLEN EN RALACIÓ 
AMB LES DIFERENTS ÀREES CURRICULARS: 
 
 
Amb el projecte, els alumnes han pogut treballar diferents aspectes que els han 
permès desenvolupar diferents competències bàsiques que ens marca el 
currículum, sobretot les que fa referència al coneixement i interacció amb el món 
físic.  
Les tasques realitzades a l’hort, han proporcionat als alumnes els coneixements i les 
eines per ubicar-se a l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a 
millorar-lo.  
A més, amb les activitats portades a terme amb el projecte de l’hort, l’aprenentatge 
ha estat vivencial i contextualitzat i ha permès als alumnes prendre consciència del 
seu propi aprenentatge. Els alumnes han après fent i manipulant. Aprenen 
conceptes i assoleixen competències bàsiques. La majoria de propostes tenen un 
caire transversal, i per tant, afavoreixen diverses competències i àmbits alhora. 
 
 



 
 
Les activitats que es realitzen al voltant de l’hort i els processos d’aprenentatge 
queden emmarcades en els quatre eixos prioritaris del currículum:   

● Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.  
● Aprendre a pensar i comunicar.   
● Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 
● Aprendre a conviure i habitar el món.  

 
Pel que fa l’àrea de coneixement del medi, el currículum ens diu:  
...la seva finalitat és proporcionar coneixements i eines per ubicar-se a l’entorn on 
viu i per aprendre a habitar-lo, respectar-lo i millorar-lo.  
...pretén capacitar per entendre, opinar i prendre decisions.  
...l’aprenentatge ha de ser contextualitzat, encaminat a interpretar experiències, i 
significatiu per poder establir relacions cognitives i afective 
...els objectius s’han de referir a conceptes, aspectes metodològics i procedimentals, 
hàbits i valors de convivència.  
 
Entre els set blocs de continguts de l’àrea, se’n troben cinc relacionats directament 
amb l’hort: 

● l’entorn i la seva conservació  
● el món dels éssers vius 
● les persones i la salut  
● matèria i energia 
● entorn, tecnologia i societat 
● Canvi Climàtic  

 
 
Així doncs les activitats treballades a l’hort  estan relacionades amb:  
-objectius generals d’àrea  
-objectius d’etapa  
-continguts 
-capacitats (educació infantil) 
-competències (educació primària)  
 
Totes les experiències que s’han realitzat a l’hort han estat molt properes a l’alumne, 
ja que són ells els que les han desenvolupat i s’ha recollit la seva experiència ja que 
els alumnes  han participat en el projecte d’una manera activa. 
 
Les activitats realitzades reforcen les competències integrades en les diferents 
dimensions de les diferents competències bàsiques: 
 
 
 



 
 
1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  
 

 Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.  

 Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors 
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.  

 Competència 6: Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb 
coneixements científics, per aconseguir el benestar física. 

 Competència 9: utilitzar materials de manera eficient amb coneixement científics i 
criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 
 
2. Competència en comunicació lingüística i audiovisual 
 

 Competència 1: Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars.  

 Competència 3: Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, 
utilitzant estratègies conversacionals.  

 Competència 7: Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi.  

 Competència 9: Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 
s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

 Competència 13: Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural 
catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.  
 
3. Competència bàsica en l’àmbit matemàtic  
 

 Competència 3: Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.  
 Competència 4: Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i 

comprovar-les.  
 

 Competència 7: Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes 
i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques 
concretes.  

 Competència 8: Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible 
tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).  
 
4. Competència bàsica en l’àmbit digital  
 

 Competència 1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.  
 
 



 
 
5. Competència bàsica en l’àmbit d’educació en valors 
 

 Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les 
relacions entre les persones.  

 Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 
 
6. Competència d’aprendre a aprendre  
 

 Competència  2. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. 
 Competència 3. Organitzar el propi procés d’aprenentatge i aplicar-hi les 

tècniques adients.  
 Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.  

  
7.Competència social i ciutadana.  
 

 Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 
en el propi aprenentatge. 

 Competència 4.  Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 
 
8. Autonomia i iniciativa personal i emprenedoria. 
 

 Competència 4. Implicar-se activament en la presa de decisions col·lectives. 
 Competència 6. Implicar-se activament en la realització de projectes col·lectius 

 
 
 
COM ES FOMENTA EL CONEIXEMENT DE L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ 
ECOLÒGICA: 
 
S’explica als alumnes els efectes dels adobs químics, pesticides, biocides i 
insecticides sobre la vida, i quines alternatives podem fer servir que no siguin 
nocius. 
Entre els alumnes les escoles Vedruna i Sant Josep, hem disposat l’hort amb el 
sistema de bancals elevats “Gaspar Caballero”. Hem afegit sorra, fems i compost 
per alleugerir la terra argilosa característica de la zona i poder reconvertir-la en terra 
preparada per horta productiva, afegint també un cobriment amb palla per protegir-
la. El sistema de reg amb mànega exsudant per optimitzar l’ús de l’aigua. Tant a 
l’hivern com a la primavera, hem plantat enciams, escaroles, cols, coliflors, 
remolatxes, apis, cebes, alls, faves, pèsols, calçots, pastanagues, raves, patates, 
tomàquets, albergínies, pebrots, porros, fonoll, etc… Tot el planter de “La Caseta 
Artesana”, “ Mas Pastoret” i llavors de “Les Refardes”, de producció ecològica 



 
certificada, així com també hem plantat arbres fruiters procedents del projecte 
“Arboreco” també certificats ecològics. Seguint el traspalant i creixement en base al 
calendari Biodinàmic de “MariaThun” i tractant les plantes amb productes naturals 
com el purí d’ortiga, de sàlvia, etc.., sense afegir mai cap tipus de producte químic 
de síntesi. Per el que fa als voltants de l’horta, ballats naturals de ginestes, lligabos, 
marfull i altres arbusts per afavorir la biodiversitat tant de plantes com d’insectes 
beneficioses per a l’entorn, així com la construcció d’un “hotel d’insectes” de per 
garantir aquesta biodiversitat. També l’inici d’un hivernacle per crear el nostre propi 
planter i una zona coberta per fer-hi activitats escolars a l’aire lliure. Disposem d’una 
bassa d’aigua procedent de les deus naturals, en la qual hi hem posat peixos per 
controlar les larves de mosquits i com a detectors de l’estat de l’aigua. L’objectiu del 
projecte es l’aprenentatge en que de forma natural actuem en l’espai equilibrant 
totes les formes de vida i conservant un entorn ecològic, biodinàmic i divers.  
Tenim un compostador de matèria orgànica que anem omplint amb les restes de 
menjar del menjador de l’escola i que produeix compost per l’hort.  
 
 
PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ: 
 
Es fa un llibre diari, que està a la caseta de l’hort, de totes les actuacions que es fan 
a l’hort. D’aquesta manera tots els intervinents estan al dia i també serveix com a 
recull memòria. 
 
El grup alumnes de 3er ESO de l’escola Sant Josep treballen l’hort amb anglès i van 
prenent fotos de la seva evolució per tal de confeccionar un bloc o facebook que 
reculli la seva activitat a l’hort. 
 
S’han instal·lat 4 cartells anunciadors del projecte en diferents indrets, finançats per 
l’Ajuntament i també una pancarta a la caseta de les eines. 
 
Des de l’assignatura de medi els alumnes de 2on ESO de l’escola Vedruna han 
confeccionat i instal·lat un cartell a la bassa d’amfibis per mostrar els resultats del 
seu estudi de fauna i flora de la bassa. 
 
S’ha donat a conèixer el projecte als mitjans de comunicació comarcals. 
 
La web municipal de l’Ajuntament es fa ressò de totes les actuacions que s’hi fan. 
 
Al mes de setembre del 2019 es va presentar una ponència sobre aquest projecte al 
Cosmocaixa de Barcelona davant la comunitat educativa en el marc del Simposi 
sobre aprenentatge i serveis mediambientals de la Generalitat, amb un gran èxit i 
interès per part dels assistents. 
 
L’experiència es va presentar davant dels directors/es i AMPA’s de les 36 escoles 
Vedruna de Catalunya que van mostrar gran interès per replicar a altres llocs el 
mateix projecte com ara al municipi de Tàrrega.  
 



 
 
INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ: 
 
Cada escola utilitza el seus propis sistemes d’avaluació dels alumnes. 
 
El millor indicador creiem que és veure la producció ecològica de l’hort i les millores 
mediambientals dels diferents ecosistemes que l’envolten.  No s’ha avaluat l’estat 
actual d’aquests ecosistemes però es preveu fer-ho en un futur. 
 
Els aliments obtinguts de l’hort alguns s’han donat a Càritas Diocesanes per que 
siguin repartir a famílies sense recursos i vulnerables i  en una ocasió es van vendre 
a l’entrada de l’escola als mateixos pares a preus simbòlics per que els alumnes 
poguessin recollir fons per la compra de planter ecològic per l’hort. 
 
PERSONES BENEFICIARIES POTENCIALS DEL PROJECTE 
 
2.500 alumnes de Sant Sadurní d’Anoia 
1.500 alumnes d’escoles de les rodalies 
Potencial de 12.000 persones de Sant Sadurní que volen gaudir de la natura. 
30 Condemnats a fer Treballs en Benefici de la Comunitat 
15 Perceptors de prestacions socials 
 
 
PRESPECTIVES DE FUTUR: 
 
Aquest projecte no te un final. Es continuat en el temps. El que si que tancarem a 
finals d’any, l’etapa inicial d’arrencada que ha suposat l’impuls definitiu del projecte 
aquest curs 2019-2020.  
Es un projecte a llarg termini i obert, on cada any les escoles i les entitats 
col·laboradores i els mateixos alumnes definiran les actuacions a fer i els objectius 
específics. Un projecte perdurable per sempre. Concebut com un espai 
d’aprenentatge i convivència iterescolar i intergeneracional. 
 
No es un projecte tancat i definit, sinó un projecte obert que es vagi definint per si 
sol al llarg dels anys per els propis intervinents especialment els alumnes de la vila. 
Un projecte perdurable en el temps de forma indefinida perquè sempre hi haurà 
coses a fer, a estudiar o gaudir.  
El grau d’implicació de les entitats impulsores anirà variant en els anys, però es 
tracta de que sempre tingui una continuïtat com un espai de gaudi, d’observació, de 
protecció de la natura, i d’aprenentatge. 
 
 
 
 
 
 



 
 
A MODE DE CLOENDA: 
 
Si haguéssim de resumir en una frase de que va el projecte podríem dir que es un 
espai d’aprenentatge a l’aire lliure, en contacte amb la natura i que el mateix temps 
es fa un servei a la comunitat, i es millora el medi ambient d’una zona marginal al 
costat mateix del poble. Un aprenentatge basat en la vivència i la experiència, i un 
espai de convivència i intercanvi entre les escoles. 
Els impulsors inicials del projecte només pretenen assentar les bases d’una filosofia 
basada en una nova manera d’aprenentatge fora de les aules, una nova manera de 
millorar i conservar el medi ambient, i un nou espai comunitari per gaudir tots amb 
respecte i interactuar amb la natura.   
Sense salut no hi pot haver un bon aprenentatge. Basat en un aprenentatge 
competencial a través de l’experiència, la vivència i l’acció. Amb rol de 
responsabilitats. Treball en equip i solidari. Un espai de convivència 
intergeneracional i interescolar, on es trenca amb el sentiment de possessió i 
sorgeix el de compartir. Un espai que ens permet el treball d’hàbits, actituds, 
procediments i valors.  
 
 
RECULL FOTOGRÀFIC: 
 

 
S’ha creat un equip d’alumnes anomenat “escamot verd” de diferents edats que vetllen per al bon funcionament 
de l’escola verda Vedruna. 

 
Els alumnes van col.locar un tancamnet dissuassori per evitar l’abocament incontrolat de runes i deixalles. 



 

 
Tasques de preparació dels bancals de cultiu durant l’hivern 

 
 

 
Plantada popular amb la fundació Plant For The Planet 

 
 

 
Sessió acadèmica a l’escola amb la fundació Plant for the Planet sobre els efectes del canvi climàtic 
I la plantació d’arbres com a millor soolució econòmica i ecològica per mitigar els seus efectes. 



 

 
Col.locació de cartells informatius del projecte 

 
Escamapar palla pels bancals per protegir el sol i retenir la humitat. Compostador de l’hort 

 
Plançons d’alzina per reforestar el bosc sembrats pels alumnes. Tasques de llaurat de la terra. 

 
Coll.locació de tancaments perimetrals de l’hort per evitar l’entrada del sanglar i la guineu. Col.locació de noves 
portes a l’hort. 

 



 

 
Caseta de l’hort que està previst ser pintada de verd pels alumnes. Detall de diposits d’emmagatzematge d’aigua 

 
Tècnica de cubriment del sol per retenir al màxim la humitat. 

 
El.laboració dels substituts dels productes quimics de l’agricultura tradicional a base de maceració d’herbes. 
Detall dels treballs forestals d’acrarida de plançoneda de pins que estaven amb una desinta massa elevada. 

 
Cartell a la bassa d’amfibis elaborat per alumnes d’ESO des de l’assignatura de medi natural en base als seus 
estudis de fauna i flora. 



 

 
Sembrant glans d’alzina.  I venent hortalisses de l’hort a la porta de l’escola als pares dels alumnes. 
 

 
Edició d’un conte infantil per conscienciar sobre la protecció del medi natural. 
 

 
Reconstrucció de la caseta de les eines de l’hort per part de l’Ajuntament. 



 

 
 

 
Bassa que recull l’aigua de les 2 surgències naturals per al reg de l’hort, on s’hi ha posat peixos.  

 
Trreball a l’hort en diferents èpoques de l’any per part dels alumnes. 

 
 



 
 
 

 
Al pati de l’escola també s’han plantat arbres fruiters. 
  

 
Visita del camió d’extinció d’incendis forestals de l’ADF a l’escola. 
 
 

 
Treballs a l’hort en l’època de primavera. 



 

 
Presentació del projecte al Simposi sobre Aprenentatge i Serveis Mediambietnals de la Generalitat  

 
Reforestalció amb arbse de ribera zones degradades. 

 
Reg de zones reforestades. 

 
Reforestació amb alzines que van sembrar els mateixos alumnes l’any anterior. Detall del riu Lavernó al seu pas 
per la zona dels plans de l’hort. 
 
 
 



 
 

 
Sucar les mans amb el fa
amb la natura, amb el mo
sembla que havia passat 
metges defineixen com a tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ng per donar vida, reconecta les person
on viu del qual formem part i que en 
t a l’oblit, portant com a conseqüencie
ranstorns per dèficit de natura en alguns 

nes amb la terra, 
els darrers anys 

es el que alguns 
infants. 


