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Ens definim
L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dona vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o 

dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge.

    (Secretariat d’Escola Rural de Catalunya)

Som escola rural: L’escola es troba immersa a l’entorn. Forma part de la vida del poble i del municipi i la dinamitza. La relació de tota la comunitat educativa és molt important. L’escola 
és de tots: alumnes, famílies, mestres, veïns del poble, exalumnes i administració.

Som escola d’infants: Reconeixem els infants com a ciutadans de l’avui, del present. Partim de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn 
coherent amb els processos de vida dels infants. Eduquem a través de la llibertat responsable. Fem un acompanyament centrat en la protecció i la seguretat amb límits clars, adequats a 
l’edat de l’infant. Les actuacions dels adults es centren en que l’alumnat vagi adquirint una responsabilitat pròpia, respectant la naturalesa de cada infant. Fomentem el creixement dels 
infants acompanyant-los en el seu progrés i en la pròpia autonomia i autoregulació, procurant que aquest creixement esdevingui en un marc d’equilibri i benestar personal i emocional. 
Afavorim la construcció en l’infant de les pròpies xarxes neuronals que li permetin una adquisició significativa del coneixement. Potenciem l’escola com a organisme viu, com a espai de 
convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants. Un entorn on es pensa, es discuteix i es practica el diàleg respectuós. Treballem perquè els alumnes es sentin part de la 
comunitat educativa, creant espais de debat i d’intercanvi. Es tenen en compte les decisions i les propostes de l’alumnat.

Som escola catalana: Els nostres alumnes són ciutadans de Catalunya. Un poble que té uns orígens, una història, uns determinats valors i una llengua que la defineixen. Es dona valor a 
la protecció de la nostra llengua. El català és una llengua minoritzada que cal preservar. Aquesta catalanitat es complementa amb la visió de la diversitat cultural i lingüística com a font 
de riquesa.

Som escola laica, plural, democràtica, que promou la igualtat: Treballem per conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència. Per ajudar al nostres infants a ser ciutadans 
lliures capaços de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

Som escola de proximitat: Donem molta importància a les relacions interpersonals. Fomentem un clima de convivència centrat en les relacions humanes des d’una mirada respectuosa, 
creant un clima de respecte envers tothom i per les diferents maneres de pensar.  Valorem l’ajuda mútua i la confiança entre tots els membres de la comunitat educativa.
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Innovació: millora dels processos d’ensenyament aprenentatge amb la neurociència

“Quan en les nostres aules ens centrem obertament en crear un estat positiu per a l’aprenentatge, comencem a establir en els cervells dels 
alumnes unes associacions entre l’aprenentatge i el plaer que els durarà tota la vida”   Ian Gilbert

El projecte educatiu de la nostra escola es basa en la innovadora proposta de vincular el procés d'ensenyament-aprenentatge atenent la neurociència. La neurociència aplicada a 

l’educació ens ajuda a saber com funciona el cervell i com intervenen els processos neurobiològics en l’aprenentatge, per afavorir que aquest sigui més eficaç i òptim. 

La motivació, allò que ens mou a actuar, és un producte de l’emoció. Tot allò que aporta més curiositat, augmenta l’activació de regions cerebrals i en definitiva facilita 

l’aprenentatge. Es preveuen set etapes importants per desenvolupar la motivació:

1.- Curiositat: els humans som curiosos per naturalesa. És important provocar la curiositat, ja que s’activen mecanismes emocionals que permeten focalitzar l’atenció i per tant, 
aprendre.

2.- Interès: És difícil que l’alumne s’interessi per allò que interpreta que no és útil o rellevant. L’avaluació inicial com a eina per poder saber els interessos de l’alumne.

3.- Repte: Els objectius d’aprenentatge han de ser reptes adequats. L’alumne ha de sortir de la zona de confort.

4.- Protagonisme: l’alumne ha de ser el participant actiu i cal que tingui possibilitat d’elecció. Els infants han de fer debats, intervencions, reflexions… El mestre ha de parlar menys i 
escoltar més. Es consideren metodologies que afavoreixen l’implicació l’aprenentatge per projectes, la resolució de problemes, els treballs col.laboratius, etc.

5.- Progrés: Elogiar la feina de tots i cada un dels alumnes. Donar importància a l’esforç i el procés en els aprenentatges dels alumnes i no en funció de la capacitat.

6.- Satisfacció: La satisfacció que produeix a l’alumne veure que va progressant cal que sigui clara, amb criteris d’avaluació mitjançant per exemple rúbriques. L’avaluació ha de tenir 
en compte l’esforç i el seu progrés i no s’ha de limitar només al nivell de coneixement adquirit.

7.- Reconeixement: Tothom té la necessitat de ser reconegut.  L’aprenentatge cooperatiu, és una bona metodologia, per potenciar l’autoestima dels nostres alumnes.



Resum del projecte

El projecte interdisciplinari "Posem-nos les botes" neix de la necessitat d'una renovació general de la manera d’entendre l'educació i 

l'aprenentatge en aquest nou paradigma en què ens trobem actualment: la crisi del coronavirus.

La necessitat de relació entre nenes i nens, del contacte amb la natura, la importància de recuperar vivències significatives per al 

desenvolupament emergeixen amb més força que mai. L’estimulació dels sentits que ens ofereix l’entorn natural comporta innumerables 

beneficis per a la salut, pel benestar, pel desenvolupament i l'aprenentatge, com certifica la neurociència.

Partim de la relació amb el nostre entorn més proper i la necessitat de coneixença i revalorització dels treballs ramaders i agrícoles. Amb un 

valor afegit, la producció ecològica. El nom, Posa't les botes, ha estat pensat abastant tots els seus significats: el literal de posar-se les botes 

per no embrutar-se a l'entrar a les quadres; el de gaudir menjant; i també el figuratiu relacionat amb la motivació, el seguir endavant 

malgrat el moment que estem passant de pandèmia i la importància de la convivència com element essencial per al benestar emocional de 

les nenes i nens.



Objectius

Conscienciar, valorar i conèixer l’agricultura i ramaderia ecològica com a patrimoni natural del nostre context més proper.

Revaloritzar la importància de les activitats agrícoles i ramaderes de proximitat.

Fomentar la convivència i companyonia entre els diferents grups estables d'alumnes, per millorar el benestar emocional 
dels infants durant la pandèmia.



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

ÀMBIT ÀREA COMPETÈNCIA

LINGÜÍSTIC
LL. CATALANA
LL. CASTELLANA
LL. ANGLESA

Competència 1. Comprendre textos orals de la vida  quotidiana.
Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la  situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.
Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la  situació comunicativa i el destinatari.
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació 
comunicativa.

 
MATEMÀTIC MATEMÀTIQUES

Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies 
matemàtiques per resoldre’l.
Competència 3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

CONEIXEMENT 
DEL MEDI

CONEIXEMENT DEL MEDI 
NATURAL, SOCIAL I 
CULTURAL

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per 
trobar respostes.
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i 
desplaçar-s’hi.
Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per 
aconseguir el benestar físic.

ARTÍSTIC PLÀSTICA 
MÚSICA

Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.

EDUCACIÓ EN 
VALORS

VALORS SOCIALS I CÍVICS Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de 
convivència.



Agents implicats en el projecte
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ALUMNAT 01

MARES03

GRUP ESTABLE DELS PETITS: P3,P4,P5
GRUP ESTABLE DELS MITJANS: 1R, 2N, 3R, 4T
GRUP ESTABLE DELS GRANS: 5È, 6È

RECEPTORS  DEL  PROJECTE 

La Neus, la Jerusa, l’Anna, la Xell, la 
Marta i la Carme 

EQUIP DOCENT
ESCOLA FINESTRES

IMPULSORES  I CREADORES  DEL 
PROJECTE

LA NUR, MARE EXPERTA EN L’ELABORACIÓ DE 
LÀCTICS ECOLÒGICS.
LA MÒNICA, MARE EXPERTA EN CREACIONS AMB 
LLANA D’OVELLA, ENS DEIXA MOLT DE MATERIAL.

EXPERTES

VEÏNS DEL POBLE04
EN PREM DE CAN TORRENT, RAMADERIA ECOLÒGICA 
I PRODUCCIÓ PRÒPIA DE LÀCTICS I CARN.
L’ENRIC DE CAN SALAVIA, ENS OFEREIX L’ESPAI PER 
ELABORAR EL FORMATGE.

EXPERT

COL.LABORADOR

AFA05 SUBVENCIONA LES DESPESES DE MONITORATGE I 
PART DEL MATERIAL

SUPORT ECONÒMIC

06 PORTA A L’ESCOLA L’EXPOSICIÓ TOT UN MÓN DE 
PEDRA SECA: EL PATRIMONI DELS MÉS HUMILS

EXPERTSCOL·LABORAxPAISATGE
DE LA GARROTXA



Planificació de les activitats 

DILLUNS 10 
DE MAIG

DIMARTS 11 
DE MAIG

DIMECRES 12 
DE MAIG

DIJOUS 13 
DE MAIG

DIVENDRES 14 DE 
MAIG

DILLUNS 17 
DE MAIG

DIMARTS 18
 DE MAIG

DIMECRES 19 
DE MAIG

GRUP DELS 
PETITS

Activitats 
introductòries i 
motivacionals 

- Creació del quadern 
de camp 

- Minimons 

- Litres i més litres!

- Ens endinsem al 
món de les ovelles

El món de les 
ovelles a Can 

Torrent

Elaboració de 
formatge fresc 
a Can Salavia

Activitats a 
l’escola

Estacions 
d’activitats 
(rotatòries) :

- Fem bola!
- El conte
- Joc de taula 

amb imatges 
de les eines 
del pastor

- Els alumnes 
grans 
preparen 
l’exposició per 
les famílies i 
el poble

Exposició, 
sensibilització i 
activitats del 
món de la pedra 
seca

La meva ovella

Avaluació: els 
minimons i el 
quadern de 
camp

GRUP DELS 
MITJANS

Activitats a 
l’escola:

La 
transhumància

El món de les 
ovelles a Can 

Torrent

Elaboració de 
formatge fresc 
a Can Salavia

Quadern de 
camp

GRUP DELS 
GRANS

El món de les 
ovelles a Can 

Torrent

Elaboració de 
formatge fresc 
a Can Salavia

Activitats 
a l’escola



1 ACTIVITAT CONFECCIÓ DEL QUADERN DE CAMP I MOTIVACIÓ 
DEL PROJECTE

DESCRIPCIÓ

- En aquesta activitat l’alumnat es va confeccionar el quadern utilitzant llana per 
cosir-lo.
- A partir de jocs descobrim paraules claus que ens ajudaran a descobrir el centre 
d’interès del projecte.
-Es van crear els grups cooperatius d’aprenentatge. L’alumnat va escollir el nom del 
seu grup i es van fer una foto per col·locar al quadern de camp.
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2

DESCRIPCIÓ

Avaluació inicial: Què conec del món de les ovelles? Confeccionem un minimon i 
parlem del que coneixem en relació a la ramaderia i l’agricultura ecològica i de 
proximitat. Aquests mateixos minimons es recuperen al final de projecte per a la 
seva revisió i construcció una vegada realitzat el projecte, tot fomentant l’avaluació 
final de tot el que hem après. 
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3

DESCRIPCIÓ

13

ACTIVITAT LITRES I MÉS LITRES!

Introduïm el litre com a unitat de mesura dels líquids:
● Quants litres de llet produeix una vaca en un dia? I una cabra? I una 

ovella?
● Observem i manipulem diferents recipients de productes diversos, per 

observar el dl, el cl i el ml.
● A partir dels recipients, juguem a fer la conversió entre les diferents 

unitats de les capacitats.
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DESCRIPCIÓ

14

ACTIVITAT ENS ENDINSEM AL MÓN DE LES OVELLES

Activitats per introduir vocabulari i curiositats relacionades amb el món de les 
ovelles:

● Joc del memory en llengua catalana, llengua castellana i llengua 
anglesa.

● Preguntes sobre curiositats de les ovelles i les famílies d’animals amb 
l’aplicació Plickers.
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DESCRIPCIÓ

15

ACTIVITAT LA RAMADERIA ECOLÒGICA: LES OVELLES D’EN PREM

Anem a Can torrent, a pocs quilòmetres del centre de Mieres, on en Prem des de 
fa anys té una petita granja d’ovelles ecològiques on produeix llet, derivats làctics i 
formatges, a més de carn de xai.
En Prem ens ensenya com munyir les ovelles, com esquilar-les, què mengen, com 
les porta a pasturar, quins productes n’obté de les ovelles...
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DESCRIPCIÓ

16

ACTIVITAT A MUNYIR S’HA DIT!

De bon matí, en Prem ens ensenya com muny les ovelles i les cabres. Cal fer-ho 
amb molta delicadesa i paciència.
També ens ensenya la màquina que utilitza per tal d’extreure’n més llet, i provem 
de fer-ho nosaltres!
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DESCRIPCIÓ

17

ACTIVITAT ARA TOCA PASTURAR!

Quines eines es necessiten per pasturar? Què cal saber? Com aconseguim que les 
ovelles vagin on volem?
Després de munyir les ovelles i donar-los menjar, acompanyem en Prem a 
pasturar!



ACTIVITAT LA TRANSHUMÀNCIA

DESCRIPCIÓ 
La transhumància és el procés d’immigració estacionals que fan els 
ramats com les ovelles, les cabres o els cavalls. Fou un model de 
vida rural destacat al nostre país. El comerç de la llana va ser clau en 
el desenvolupament de vies de comunicació, assentaments, 
relacions socials i fins i tot en la creació d’un model de mobilitat 
territorial.
En Prem de Can Torrent ens explica que aquest estiu farà la 
transhumància i que anirà de Mieres fins a Vallter recuperant antics 
camins i fent ús del dret a pas dins de les diferents ciutats i vies de 
comunicació.
Un cop a l’escola veiem dos documentals: un sobre el comerç de la 
llana “l’obrador Xisqueta”, i l’altre sobre la transhumància 
“transhumar”.
A partir d’aquí es crea un debat sobre els beneficis, les dificultats 
actuals i el model agroalimentari que volem pel nostre futur. 
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9

DESCRIPCIÓ

19

ACTIVITAT LA LLET I ELS DERIVATS LÀCTICS

Abans de començar amb la producció del formatge, els grups de mitjans i grans 
fem uns jocs per conèixer quins animals ens donen llet, quines són les 
característiques de la llet i quins components i beneficis ens aporten.
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DESCRIPCIÓ

20

ACTIVITAT FEM FORMATGE FRESC!

A Can Salavia, la Nur ens ensenya com elaborar formatge fresc a partir de la llet 
d’ovella: escalfem la llet, posem el quall, preparem el motlle amb pots de iogurt 
reutilitzats, preparem l’etiqueta, tallem i remenem i emmotllem.



11

DESCRIPCIÓ

21

ACTIVITAT LES EINES DEL PASTOR

A partir d’un joc de taula aprenem quines són les eines del pastor i per a què 
s’utilitzen o s’utilitzaven: les banyes, la sal, el marcador, les esquelles, la trampa 
del llop ...
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DESCRIPCIÓ

22

ACTIVITAT FEM UN MARCADOR D’OVELLES!

Una de les eines del pastor que hem vist és el marcador d’ovelles. Antigament 
s’utilitzava per identificar les ovelles i se les marcava al cul. 
Nosaltres hem elaborat el propi marcador amb petits troncs de fusta i retalls de 
goma eva. 
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DESCRIPCIÓ

23

ACTIVITAT FEM BOLA!

La Nur ens ensenya de què en podem fer de la llana i aprenem a fer-ne una bola de 
colors. Primer de tot, escollim quins són la llana que volem i l’anem enrotllant per 
tal d’aconseguir-ne una bola amb diferents capes de colors. 
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DESCRIPCIÓ

24

ACTIVITAT ELS MURS DE PEDRA SECA

Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric.  En aquest 
sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders 
de gran valor dominats sobretot per l'olivera, la vinya, l'ametller i els cereals, 
plenament adaptats als sòls i al clima.
Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o 
delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies 
animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també 
algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i 
molses).

L’alumnat per grups va anar descobrint els diferents plafons explicatius del 
món que envolta la pedra seca. 
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DESCRIPCIÓ

25

ACTIVITAT LA MEVA OVELLA 

Com activitat final, l’alumnat d’educació infantil crea una ovella per a cada 
nen/a. Primer vam parlar de quines parts de l’ovella recordàvem, la seva 
pell, de què estava recoberta, dels colors…

A partir de la llana i de materials reciclats que teníem a l’escola cada 
alumne/a va construir la seva ovella.

Aquí en teniu uns exemples!
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DESCRIPCIÓ

26

ACTIVITAT QUADERN DE CAMP 

L’equip docent va crear un quadern de camp pels alumnes d’educació infantil i un 
pels alumnes d’educació primària. Aquest ens va servir com a avaluació final dels 
aprenentatges realitzats pels alumnes. 





Valors que es desenvolupen en el projecte
El curs passat, l’escola es va comprometre fent un manifest i sortint al carrer donant suport a la vaga 
mundial pel clima. Això va fer que l’Ajuntament, redactés una moció de suport al manifest. Així els 
valors que es desprenen d’aquest projecte tenen com a base: la consciència, el respecte, la 
responsabilitat, la convivència, la iniciativa i la participació ambiental.



nº 
ACTIVITAT 

VALORS nº
ACTIVITAT 

VALORS

1 convivència, creativitat 9 treball en equip, connexió

2 cooperació, satisfacció 10 satisfacció, organització

3 motivació, superació 11 treball en equip

4 treball en equip, descobriment 12 treball en equip, tolerància

5 compromís, estima 13 perseverança, constància

6 curiositat, autocontrol 14 creativitat, esforç

7 coratge, seguretat 15 originalitat, creativitat, esforç

8 coratge, responsabilitat 16 constància, esforç



Recursos emprats
Recursos materials:

Per a la realització del projecte “Posem-nos les botes” hem cregut necessari donar la importància que li correspon als 
materials reciclats. Així, totes les activitats s’han desenvolupat donant una segona vida a aquells envasos que en un 
principi es consideren residus. Des del recipient per a la realització del formatge casolà, on s’han utilitzat pots de iogurt 
modificats, els materials per a la realització dels minimons, l’activitat de mesura, on s’han recuperat envasos i recipients de 
diferents capacitats, els fulls del llibre de camp, la llana del taller de creació de pilotes...Animant als nostres infants a 
reflexionar sobre els residus i la importància d’una bona gestió, tot recordant que cada vegada que reciclem contribuïm a la 
millora del medi ambient, evitem l’acumulació de residus i allarguem la vida útil dels materials. Així mateix, estem estalviem 
recursos naturals, primeres matèries i energia i reduïm les emissions de CO2, que agreugen el canvi climàtic.

Recursos econòmics:

Pressupost  

Aportació AFA 300 € (150 € monitoratge de l’experta amb formatge i 150 € ramader + la compra de 
la llet).

Escola 50 € material fungible



Foment del coneixement de l’agricultura i de l’alimentació ecològica
El nostre projecte es basa en donar valor al nostre entorn més proper i per fer-ho ho focalitzem amb la figura del pastor i 
de la productora de formatges. A partir de la visita a la granja de Can Torrent, on tota la seva producció de làctics i carn és 
ecològica, els alumnes prenen consciència de la importància de cuidar el nostre territori. De cop prenen importància 
petites accions que podem fer des de casa nostra i des d’una petita població com és Mieres.

Un dels objectius principals de les activitats és poder viure en primera persona la vida del pastor, la salut i el benestar 
animal, la producció de llet justa per no fer una sobreexplotació de les ovelles, els diferents cereals i pastures ecològiques 
que mengen els animals, el món de la transhumància i el beneficis mediambientals en la vida dels ecosistemes per allà on 
passa el ramat. 

L’altre objectiu del projecte és adonar-se de la importància del consum responsable, el fet de veure la diferència entre la 
quantitat i la qualitat. Aquests aspectes els hem treballat en la producció del formatge artesanal i en el procés de 
producció de la llana. Hem entès quants litres d’aigua i quilos de menjar necessita una ovella per produir un litre de llet, i 
quants litres de llet necessitem per fer el formatge. Els alumnes han valorat la feina i l’esforç que hi ha darrera d’un 
formatge, i per tant, han entès que aquell producte ha de tenir un preu just. També, ens han explicat la problemàtica de la 
llana on molts ramaders ja no els surt rendible esquilar les ovelles. Hem vist la importància de cooperatives com la 
“Xisqueta” que revaloren un producte menyspreat com la llana.

En resum, un projecte que intenta ser proactiu des del seu entorn proper, des del Km 0. Un projecte amb l’objectiu de 
reivindicar una nova manera d’entendre l’alimentació, centrada en l’ecologisme, el desenvolupament sostenible, la 
defensa de la biodiversitat, el comerç just i el compromís de caràcter ètic amb els nostres productors, aquells que dia 
rere dia cuiden de la nostra terra.



Pla de comunicació i difusió
Per tal de divulgar la proposta, s’ha fet difusió a través de la web de l’Ajuntament de 
Mieres, el mitjà de comunicació “el garrotxí”, així com a partir d’una carta informativa per a 
les famílies que vam enviar per correu electrònic.

Així mateix, es va publicar a la cartellera del poble i l’escola va fer una exposició oberta a 
tota la comunitat educativa i al poble.

http://www.mieres.cat/promocio-vari
able/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-s

eca/

https://www.elgarrotxi.cat/agenda/exposici
o-tot-un-mon-de-pedra-seca-a-mieres-2021-

05-03/

http://www.mieres.cat/promocio-variable/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca/
http://www.mieres.cat/promocio-variable/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca/
http://www.mieres.cat/promocio-variable/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca/
https://www.elgarrotxi.cat/agenda/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca-a-mieres-2021-05-03/
https://www.elgarrotxi.cat/agenda/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca-a-mieres-2021-05-03/
https://www.elgarrotxi.cat/agenda/exposicio-tot-un-mon-de-pedra-seca-a-mieres-2021-05-03/


Avaluació
Per fer l’avaluació del projecte l’equip docent del 
centre ha tingut en compte totes les activitats 
realitzades pels alumnes.

Així mateix, una part important de l’avaluació és 
l’autoavaluació que es fan els propis alumnes a 
través de l’informe del tercer trimestre, on hi tenien 
3 ítems per respondre.

Per part del claustre de l’escola també es va fer la 
valoració del projecte, a través d’una enquesta de 
satisfacció. 

Tant els alumnes com el claustre valora molt 
positivament el fet d’haver pogut gaudir d’aquest 
projecte. De cares al pròxim curs es veu la necessitat 
de seguir treballant aspectes mediambientals 
pròxims a l’escola i al territori.





Perspectives de futur
El projecte “Posem-nos les botes” ens ha obert un món de perspectives de futurs 
projectes i activitats a dur a terme amb el nostre alumnat. 

Ha sorgit la proposta de projectes comuns amb l’Ajuntament de Mieres, per poder 
reconstruir murs de pedra seca amb l’escola tot col·laborant amb el consell 
d’infants del poble.

Un altre projecte que s’ha creat amb l’agrupació naturalista de la Garrotxa és el 
projecte Enlludriga’t, on els alumnes investiguen sobre la presència de la llúdriga 
al llarg de la riera de la Vall del Ser.  

Vivim en un lloc privilegiat, on l’agricultura i la ramaderia ecològica té una 
presència important. Tenim una comunitat educativa molt implicada amb el 
consum responsable, on la majoria de les famílies formen part d’una cooperativa 
de consum ecològic. 

Per tant, tenim clar el camí a seguir, i aquest passa per fomentar l’agricultura i la 
ramaderia ecològica en totes les seves vessants.



Annexes
Vídeo-resum del projecte Posem-nos les botes: https://youtu.be/t-6pMg7LoLI

http://www.youtube.com/watch?v=t-6pMg7LoLI
https://youtu.be/t-6pMg7LoLI

