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1. DADES DEL CENTRE EDUCATIU

Centre: Escola Terra Nostra

Adreça: Avinguda de l’esport, 1

Població: Olost

Codi postal: 08516

Cicle i etapa on s’ha dut a terme l’experiència: Cicle mitjà - Primària 

Adreça electrònica: escolaolost@xtec.cat

Telèfon: 93 888 09 41

Contextualització: Olost és un poble de la comarca d’Osona a l’altiplà del Lluçanès, província de Barcelona,

situat a la Catalunya interior, en un entorn rural. L’Escola pública Terra Nostra d’Olost, amb uns 90 alumnes, és

una escola cíclica, es troba ubicada en un edifici de tres plantes. Tant l’edifici com el paisatge que l’envolta

conformen uns espais privilegiats i molt agradables per la pràctica educativa.

Vivim en un entorn rural, malgrat les famílies hi estan poc arrelades, poques viuen a pagès o treballen a pagès

com s’havia fet anys enrere. La gran majoria de masies han quedat deshabitades, els masovers es van fer

grans i els fills van optar per altres professions. Una bona part d’aquestes cases de pagès s’han convertit en

cases de turisme rural i algunes en segones residències, d’altres tornen a tenir llogaters, però ja no són

masovers que conreen els camps i tenen bestiar, són grups d’amics o famílies que hi viuen però no hi

treballen. Per aquest motiu creiem que és convenient valoritzar el treball del camp a l’hort, conèixer l’entorn i

aprendre a respectar-lo.
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2. DADES DE LES  PERSONES DE CONTACTE

Equip de mestres de CM:

● Marta Rovira Masramon
Directora  i mestra de matemàtiques
mrovir68@xtec.cat

● Montse Salvans Font
Cotutora CM, especialista llengua anglesa
msalvans@xtec.cat

● Oriol Soler
Cotutor CM, especialista EF
novaoportunitat@gmail.com

● Núria Obiols
Especialista EE, tallers, biblioteca
nobiols@xtec.cat

● Anna Canals Casals
Especialista de música
acanal26@xtec.cat

● Joana Casals Costa
Tutora de CM – coordinadora de l’hort
jcasals1@xtec.cat
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3. DESCRIPCIÓ

3.1 Breu explicació

Antecedents i justificació de la proposta

Amb la inauguració del centre -any 2008 - es va iniciar el treball a l’hort.

Tot va començar amb un projecte intergeneracional: els avis llauraven el terreny, aconsellaven els cultius i

ensenyaven als alumnes a plantar-los i cuidar-los. Ells mateixos ens van construir un hivernacle que ens

permet protegir conreus del fred, però ara gairebé sempre li donem la funció de llavorer i l’AFA va dur a terme

l’enjardinament del pati de l’escola, enriquint-lo d’arbusts i plantes aromàtiques. 

Breu descripció de l’experiència

Vàrem començar sense cap més pretensió que donar utilitat a un espai més del pati i ens adonem que hem

desenvolupat un projecte que ha anat creixent al llarg dels anys i que actualment té una gran envergadura

amb propostes molt variades i riques que ens permeten portar a terme un treball 100% competencial amb

importants valors associats al darrera (aprenentatge vivencial i significatiu, recuperació i multiplicació de

varietats locals, millora de la biodiversitat, educar en la línia dels ODS...).
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Si bé, aquest espai s’ha transformat en un hort productor d’hortalisses pròpies de la contrada i recuperador de

varietats locals, al mateix temps està envoltat d’un jardí de plantes aromàtiques, una petita bassa, un hotel

d’insectes, tanques naturals que limiten la zona, i que conviden a la fauna autòctona a entrar-hi per beure

aigua, buscar aliments, fer-hi niu… Així doncs, és un espai que permet convertir el nostre entorn natural i

social en una gran aula on aprendre de forma vivencial, experimental i significativa.

3.2 Objectius

✔ Emprar l’hort i l’espai natural que l’envolta (hivernacle, bassa, hotel d’insectes, capses niu i compostadors),

com a punt d’inici per treballar qualsevol àmbit de les competències bàsiques de primària, de manera

significativa.

✔ Basar el treball en el mètode científic per iniciar als infants en la pràctica de l’activitat científica.

✔ Continuar en les tasques pròpies del projecte GraLlA (grana i llavors del Lluçanès) per conservar i apropar el

nostre patrimoni agronòmic i cultural als alumnes.

✔ Iniciar-nos en la caracterització d’espècies locals, per distingir-les i valorar--les.

✔ Aconseguir un equilibri natural en les relacions que s’estableixen entre tots els éssers vius que habiten a

l’hort i el seu entorn, per afavorir els conreus de l’hort.
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✔ Afegir un valor real posant en pràctica els ODS més lligats amb l’hort escolar

- nº 2: Fam zero 

- nº 11: Ciutats i comunitats sostenibles

- nº 12: Producció i consum responsable

- nº 13: Acció pel clima

- nº 14: Vida d’ecosistemes terrestres

3.3 Agents implicats en el projecte

✔ Alumnes i mestres del CM de l’escola: els nens i les nenes de CM són els encarregats de vetllar pel bon

funcionament de l’hort i l’espai que l’envolta (hivernacle, bassa, galliner, hotel d’insectes, capses niu i

compostadors), realitzar les tasques corresponents i organitzar les activitats de la Setmana Bio per a la resta

de l’escola i persones interessades.

✔ Alumnes i mestres d’educació infantil, CI i CS de primària: realitzant i col·laborant en les activitats

proposades , respectant l’espai, visitant-lo i estan atents dels canvis.

✔ Casal de la gent gran d’Olost: voluntaris que comparteixen el seu saber amb els alumnes, participen en les

trobades intergeneracionals, intercanvien llavors...

✔ Familiars dels alumnes, veïns del poble, hortolans que conserven llavors: sense les seves llavors no

hauríem pogut tirar endavant el projecte.

✔ Consorci del lluçanès amb el projecte GraLla (Grana i Llavors del Lluçanès) i l’edició del calendari de l’hort

del Lluçanès.

✔ Associació l’Era: ens assessora i acompanya en la prospecció de varietats locals, ens ajuda a mantenir la

cultura agrària i rural que ens és pròpia.

✔ Banc de llavors de Roda de Ter: ens proporciona planter de varietats locals i aquest curs llavors de

mongeta del Collsacabra, per multiplicar-les, ja que és una varietat local que s’està deixant de conrear.

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 6

https://www.llucanes.cat/sedita-una-nova-edicio-del-calendari-de-lhort-del-llucanes/
https://www.llucanes.cat/sedita-una-nova-edicio-del-calendari-de-lhort-del-llucanes/
mailto:a8022495@xtec.cat


✔ ADEFFA: ens van assessorar inicialment en el disseny i la construcció de la bassa així com en la construcció i

seguiment de les primeres capses niu. A partir de l’any 2018 aquests treballs formen part del programa -

Tancant el cercle. Es tracta d’un projecte d’Aprenentatge i Serveis amb l’objectiu d’ajudar a conservar i

respectar l’entorn més immediat dels infants de l’escola, de forma sostenible. Està adreçat a alumnes

d’educació infantil i primària i es realitza en horari escolar a l’entorn de l’escola. Està finançat per un ajut del

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

✔ AFA: fent aportacions periòdicament ja sigui d’enjardinament, proporcionant fems, gallines, feines de

llaurar l’hort, etc.

✔ Ajuntament d’Olost: fent treballs de trasllat del galliner, passar el motocultor, arranjaments en el sistema

de reg, ajudar tasques pesades que no es poden dur a terme amb els alumnes, etc.

✔ CRP Osona: oferint formació per a la millora de l’hort escolar ecològic, deixant material divers, maletes

pedagògiques, lupes binoculars, incubadora…

✔ Agència de Recollida de Residus d’Osona: ens assisteix en el tractament de matèria orgànica als

compostadors.

3.4 Descripció de les activitats desenvolupades

Aquest projecte s’ha gestant al llarg dels anys, és fruit de l’evolució del treball a l’hort de l’escola i el seu

entorn, per tant no tindria sentit parlar-ne sense conèixer els elements que han fet possible un treball tan

holístic i transversal com el que s’hi duu a terme, és un projecte que madura curs a curs, i innova a partir de

les necessitats del moment. Les activitats que a continuació s’especifiquen, passen a formar part de les

tasques de l’hort de manera permanent, per tant, només s’anomenen el curs que les introduïm o les

modifiquem, els altres cursos ja estan instaurades i es treballen igualment.
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Especifiquem les millores efectuades a la zona de l’hort de manera cronològica, des que es va iniciar el curs

2008-09 amb la inauguració del centre - aquest nou edifici disposava d’un terreny que era idoni per fer-hi

l’hort- .

1. El curs 2008-09, es va començar amb un projecte intergeneracional, els avis llauraven l’hort, aconsellaven

els cultius i ensenyaven als alumnes a plantar-los i cuidar-los. Des que tenim servei de megafonia a l’escola

també hi ha 2 encarregats d’explicar el temps per a tota l’escola. Tenim present que els fenòmens

meteorològics són factors clau pel bon funcionament de l’hort, de manera que en el cicle mitjà, hi posem

plena atenció i ho treballem  durant tot el curs.
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/els-homes-del-temps/

2. El curs 2009-10 els avis ens hi van construir un hivernacle que ens permet protegir conreus del fred. Ja que

al lluçanès, els horts produeixen poc, degut a les baixes temperatures. L’hivernacle és un refugi per a molts

animals -hi hem tingut des de nius de talpons (Microtus duodecimcostatus), llangardaixos (Lacerta lepida),

sargantanes (Podarcis hispanicus) , perdius (Alectoris rufa), gripaus (Bufo bufo), cargols (Helix aspersa),

llimacs, formigues… Actualment li donem una funció més pròpia d’un llavorer que no pas d’un hivernacle, ja

que gairebé no hi plantem, hi guardem les safates de planter que queden resguardades del fred i el vent.

Les tasques que realitzem  cada inici de curs a l’hort són les següents:

✔ Pel setembre observem l’evolució de les plantes i fem un recordatori amb imatges del què ha passat a

l’estiu.
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✔ És època de collir tomàquets, pebrots , albergínies, carbasses.. i els alumnes s’ho reparteixen, la primera

collita pels companys que passen a CS i les següents pels que aquest curs estan a CM. Aquesta activitat, pels

alumnes de 3r suposa una introducció a la divisió.

✔ Reconeixement de les hortalisses, la part que en consumim (arrel, fulla, tija, flor, fruit...) com es

consumeix, propietats nutricionals. Receptes/conserves/reflexió sobre les característiques dels productes de

l’hort i les seves propietats com a aliments.

✔ Hi ha plantes que acaben el seu cicle de vida i l’hort s’omple de més vida, hi ha descomponedors,

airejadors, molts insectes fàcils d’observar. Aprofitem aquesta època per fer una exploració i descobrir un

munt d'animals que hem d’investigar i entendre quina funció tenen en l’ecosistema on viuen.

✔ A part de les feines pròpies de l’hort, cal planificar què plantarem i a quins llocs. Per dur a terme aquesta 

tasca, tenim en compte:

o llavors i/o el planter que disposem.

o calendari de l’hort del Lluçanès per saber quines plantes es conreen a cada època de l’any als

nostres horts.

o plànol de l’hort

o situació de l’espai que tenim lliure (solell, bac)

o rotacions de conreus

o associacions de conreus

o tipus de sòl 

o saó del terreny

o necessitat de compost o fems  

o el calendari biodinàmic, llunari, etc

✔ És un repte amb moltes variables a tenir en compte, cal superar-lo pas a pas. Es pot plantejar com un

problema matemàtic. Aquí alguns exemples:

o Mesurar els espais disponibles (treballem les àrees o superfícies)

o Quantes plantes ens cabrien en aquests espai de terra? - tenint en compte que no és el mateix

plantar bròquils que espinacs o enciams-

o Tenim tantes plantes d’enciam, escarola, cols… quin espai necessitem? 
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o Classificació d’elements: classificar llavors, branques, fulles, flors, fruits, ... utilitzant diversos criteris

(duresa, mida, color, forma i textura)

o Recollida i representació de dades

o Comptatge d’elements i repartir de forma equitativa

Quan sabem de què disposem entre tots en funció de totes les variables anomenades anteriorment i de les

previsions meteorològiques, decidim què plantem, com i quan.

Durant el curs cal arreglar el terreny, plantar,...fer el seguiment i tasques bàsiques de manteniment (regar,

desencrostar la terra, airejar-la , herbejar… protegir les plantes del fred)

A l’aula es realitzen treballs relacionats amb les llavors, germinació, experimentem els fototropismes, parts de

les plantes, alimentació etc. 

3. El curs 2011-12, L’AMPA va organitzar una jornada d’enjardinament del pati de l’escola. Es van plantar un

cirerer, arbusts, plantes aromàtiques, que encara viuen i n’hi hem continuat incorporant de manera que ara

n’hi ha una gran varietat. Va ser el primer pas per millorar la biodiversitat cultivada.

https://www.slideshare.net/escolaolost/matemtiques-a-lhort-permetre-i-superfcie
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4. El curs 2015-16 vam conèixer el Programa GraLla punt clau en l’increment de la biodiversitat cultivada a

l’hort. Està promocionat pel Consorci del Lluçanès, un projecte, al qual ens vam adherir, amb l'objectiu de fer

una cerca de llavors locals, per conèixer les seves característiques, la manera com es treballen i es conserven,

mantenint un contacte directe amb les persones que les conreen, per plantar-ne al nostre hort, recollir-ne i

evitar la seva pèrdua, amb la finalitat de conservar el nostre patrimoni agronòmic i cultural. Amb aquest

treball procurem apropar-lo  als alumnes, famílies i veïns del poble.

Programa GraLla

Objectius del programa GraLla:

✔ Conservar el nostre patrimoni agronòmic i cultural (recollir llavors locals i evitat la seva pèrdua)

✔ Apropar el patrimoni agronòmic i cultural als alumnes:

● Fer una cerca de llavors locals.

● Conèixer les característiques d’aquestes llavors i plantes.

● Aprendre el conreu de les plantes, recol.lecció de les llavors, conservació.

● Mantenir un contacte directe amb les persones que les conreen.

● Plantar-ne al nostre hort.

● Intercanviar varietats locals.

● Incrementar la biodiversitat.

Com  duem a terme el programa GraLla:

● Explicant a l’alumnat la importància de conservar llavors
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● Sensibilitzant als alumnes de la importància del saber tradicional, les varietats locals, el seu maneig,

les feines tradicionals a pagès i com fer planter.

● Fent visites i entrevistes als familiars, veïns i coneguts que tenen hort, per demanar quines llavors

conserven i poden compartir.

● Classificant i organitzant les llavors i la informació recollida de cadascuna.

● Etiquetant

● Valorant i decidint quines llavors tenen més valor, quines es plantaran a l’hort, quan i en quin espai.

● Multiplicant llavors (fer planter, trasplantar, cuidar-les, caracteritzar-les, consumir-ne la part

comestible, obtenir-ne llavors).

● Recollint  llavors de les plantes.

● Conservant  les llavors.

● Compartint  les llavors.

5. El curs 17-18, quan vam arribar l’hort era ple de tomàquets de diferents varietats, pebrots i albergínies, per

això vam organitzar un tast de tomàquets. Alguns nens i nenes no n’havien tastat mai, d’altres els agradava, però

aquest dia vam descobrir, que cada varietat, té la seva textura, la seva olor, el seu color i un gust característic.

Aquesta activitat mai l’hauríem dut a terme sense la recollida de llavors, ja que per a nosaltres, algunes eren

desconegudes.
L’HORT A FINALS D’ESTIU / TAST DE TOMÀQUETS

Preparem l’hort per la tardor i l’hivern

Al mateix temps ens hem d’estrenar en la conservació de llavors, cal tenir present que la llavors és la fase final

de la planta, la llavor sempre està a la flor (excepte quan hi ha reproducció vegetativa - La patata-), el seu cicle

és més llarg que el cultiu de la planta per a consumir, per tant l’hort està ocupat més temps.

Recollida i conservació de llavors:

● Extracció de les llavors

o mètode sec - assecat inicial, batre, ventar, tamisar i assecat final.

o mètode humit – recol·lecció, extracció, fermentació, rentat i assecat.

● Conservació de les llavors

o etiquetat (espècie, varietat, any, lloc, responsable...)

o tipus d’envàs (pot de vidre, bossa de paper...)
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Aquest curs, ens vam marcar com a objectiu d’escola, millorar el pati, de manera que vam organitzar una visita

a Camadoca, on vam agafar algunes idees i vam demanar consell a la Núria i l’Oriol, experts en la preservació

del medi ambient com a bé social i general, tant a nivell d’hàbitats com a nivell de flora, fauna, gestió de

recursos i residus i gestió de bio invasor. Amb la seva ajuda vam aconseguir fer una remodelació important al

pati a través del projecte “El pati dels nostres somnis”:

5.1 - Va sorgir la idea d’adequar una zona natural més àmplia, que ens permetés observar de manera directa

animals i plantes, així doncs, ens vam construir una bassa que ha contribuït favorablement a augmentar el

nombre d’espècies vegetals (plantes aquàtiques) i animals (sobretot ocells, amfibis i insectes). Doncs, com a

punt d'aigua atrau animals a beure i d’altres a reproduir-s’hi. Podem fer l'observació directa de la metamorfosi

d’amfibis i insectes. No hem introduït cap animal, hem deixat que hi vinguin lliurament, per tant d’un curs a un

altre varien les espècies que observem. El nostre objectiu és no traslladar espècies d’un lloc a un altre, si no

que es moguin lliurament segons les seves necessitats, per evitar contaminacions, i desequilibris.

Amb la col·locació d’una càmera de fototrampeig fem un seguiment dels animals que venen a beure a la

bassa, sobretot ocells, a partir d’aquí fem una introducció ornitològica.
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5.2 - Els alumnes van manifestar l’interès per tenir animals domèstics, després de

debatre-ho vam optar per fer-hi un galliner, ens ocupa poc espai, les gallines mengen

restes de verdures, s’alimenten de cargols, llimacs, cucs, remenen la terra,

proporcionen adob... en definitiva, tanquen el cercle.

Les gallines i les obligacions que comporten permet compartir responsabilitats i

aprendre el tracte amb animals. Al mateix temps que ajuden a gestionar emocions i

els encarregats setmanals obtenen premi, ja que s’emporten els ous. Després de

treballar-hi molt, ens van deixar un galliner i ens van regalar 2 gallines, així que ja no

vam haver de construir-lo, només revisar-lo i fer-ne el manteniment.

5.3 - Continuant amb aquest projecte, pel març, vam construir caixes niu per a mallerengues, puputs, mussols i

ratpenats. Són ocells insectívors, i és important que n’hi hagi als nostres boscos, ja que a l’hivern creix la

processionària del pi i ara també ha arribat l’eruga del boix. Si tenim capses niu a prop, ens permeten fer una

observació directe dels ocells i els seus costums. Les vam instal·lar als patis d’EI, al de primària i als oms de

davant de l’escola. Malgrat aquestes espècies ja viuen en aquest entorn, les tenim més properes. Des del pati

podem observar si fan niu, si alimenten als pollets, les primeres volades …

EL NOSTRE HORT | Escola Terra Nostra

Cicle Mitjà | Escola Terra Nostra | Pàgina 23

PENGEM LES CAIXES NIU | Escola Terra Nostra

OBSERVACIÓ DE LES CAIXES NIU | Escola Terra Nostra

L'HORT A LA PRIMAVERA | Escola Terra Nostra

6. El curs 18-19 el vam iniciar després d’un estiu amb grans temporals i pedregades, fet que ens va malmetre

la collita de tomàquets i altres fruits d’estiu.
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Encara que el temps no va acompanyar, sí que vam poder guardar llavors de diferents tipus de tomàquets - t.

verd d’Oristà, t. groc, t. rosa ple, t. rosa buit, tomacó). Durant el curs vam visitar hortolans que ens poguessin

oferir llavors, recollint-ne algunes de noves com la borraina i la mongeta de La Mare de Déu del Carme.

A la tardor vam assistir a un espectacle per entendre quins factors produeixen el canvi climàtic i com hem

d’actuar per evitar-lo, ens va ajudar a entendre que cal canviar alguns hàbits per protegir el medi ambient.

Durant l’hivern, quan no hi ha gaire activitat a l’hort, fem experiències de germinació de les llavors per deduir

quins són els factors que influeixen i quines les condicions més adients.

Com cada hivern, vam revisar i netejar les capses niu. A més de netejar i arreglar-les, férem un estudi de cada

niu, per descobrir i assegurar quins ocells l’havien construït i hi havien criat. Es pesa, es mesura, es

classifiquen els materials dels quals està fet, si hi ha ossos, s’intenta reconstruir l’esquelet…
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Imatges de l’estudi d’un niu, les dues darreres, el material observat amb el microscopi electrònic.

Paral·lelament fem seguiment dels ocells que venen a beure a la bassa de l’escola cada estació de l’any.

Una altra activitats que teníem programat era fer l’hotel d’insectes amb fustes reciclades, totxos vells i

matèria orgànica recollida al bosc i marges. Amb l’objectiu d’oferir un refugi als insectes, petits invertebrats,

rèptils... A la part superior, com a teulada, hi vam plantar plantes de l’entorn, dels camins i marges de camps i

boscos. Són plantes adaptades al clima i al terreny, que incrementen la diversitat d’espècies (herba fetgera,

narcís silvestre. prímules, jonça, maduixer silvestre, potentil.la…)

Vam organitzar una trobada intergeneracional amb el Casal de
la Gent gran d’Olost i les persones que ens havien donat
llavors durant el curs. Va ser una oportunitat per
demanar dubtes i d’aprendre de l’experiència de les
persones grans. El mateix dia ens vam organitzar per
sembrar i plantar les llavors que ens havien donat,
seguint els seus consells.
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Acabem el curs amb una tasca nova per a nosaltres, la caracterització d’enciams de varietats locals (enciam tou

-trocadero-, enciam negre o vinagrer), que ens havien donat les llavors aquest mateix curs. El dia de la

caracterització, vam convidar al Sidro Freixenet i al Martí Vall, els donants d’aquestes llavors respectivament .

Caracteritzar una planta significa veure els caràcters que defineixen aquesta planta:

● descriptors botànics,

● descriptors agronòmics (productivitat, incidència sanitària, resistència a la sequera, conservació després

de la collita...)

● imatges de la planta , de les diferents parts i en diferents estadis de creixement.

L'hort a l'estiu | Escola Terra Nostra
L'HORT A LA TARDOR | Escola Terra Nostra
ESPECTACLE SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC | Escola Terra Nostra
CAIXES NIU | Escola Terra Nostra
TROBADA INTERGENERACIONAL | Escola Terra Nostra
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/la-biodiversitat-a-lentorn-de-lescola/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/lhort-a-la-primavera-2/
TIME-LAPSE GERMINACIÓ DE LLAVORS | Escola Terra Nostra
CARACTERITZACIÓ D'ENCIAMS | Escola Terra Nostra

7. A principis del curs 19-20 vam incorporar 2 compostadors, on hi posem les restes de les verdures i herbes de

l’hort, així com les sobres del menjador, excepte carn i peix. Ens permet seguir el procés natural de

descomposició de la matèria orgànica, ja que un compostador, és un ecosistema amb una gran biodiversitat

on podem observar les relacions que s’estableixen entre els éssers vius que hi viuen. Anteriorment fèiem el

compost a l’aire lliure, fent diferents piles, sense incorporar les restes de menjador. Per conscienciar-nos més

de la importància de separar bé els residus i reduir-los vam visitar l’abocador d’Orís i la planta de triatge de

multiproducte. Al llarg del curs vam fer dues campanyes de recollida d’anelles de plàstic i de piles.
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https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/que-ha-passat-a-lhort-aquest-estiu/
COLLIM VERDURES D’ESTIU, PREPAREM L’HORT PER L’HIVERN
EL COMPOSTADOR DE L'ESCOLA | Escola Terra Nostra
VISITA A L’ABOCADOR D’ORÍS (CTR) I A LA PLANTA DE TRIATGE DE MULTIPRODUCTE
CAMPANYES DE RECOLLIDA DE PILES I ANELLES DE PLÀSTIC | Escola Terra Nostra

Organitzem actes per a la Setmana Bio treballant la biodiversitat que hem aconseguit en el nostre hort i fent un

intercanvi de llavors.

● “Beneficis de la biodiversitat a l’hort”: al matí els alumnes de CM vam explicar a la resta de companys de

l’escola quins animals i plantes viuen a l’hort i quina funció creiem que hi fa cadascun. Per entendre-ho

més bé vam fer un mural de l’hort i els seus principals habitants.

SETMANA BIO A L'ESCOLA – BIODIVERSITAT | Escola Terra Nostra

● “Intercanvi de llavors”: a la tarda del mateix dia vam fer un acte obert a tothom oferint les llavors que
havíem recollit i conservat a l’escola.
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https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/categoria/cm/page/12/

L’intercanvi de llavors és un punt importantíssim per no perdre el seu valor, ja que les llavors que no plantem,

no ens les podem continuar quedant a l’escola, amb els anys caducaran, poden perdre el seu valor si no les

fem germinar a temps. Així doncs. Creiem que donant les llavors a les persones que s’interessen per

cultivar-les, aconseguirem el nostre objectiu de donar vida i continuïtat a cada varietat local.

En què s’assemblen els ous i les llavors? Aquest és un treball iniciat al centre i acabat en ple confinament.

Pel febrer vam experimentar amb la germinació de les llavors, també vam posar ous a la incubadora, però no

en va néixer cap, a partir del 12 de març no vam poder anar a l’escola, però vam continuar treballant

telemàticament, a través del Classroom i altres aplicacions G-Suite. Aquí hi ha un exemple de la feina feta:

Incubadora a casa!

D'OUS A POLLETS! | Escola Terra Nostra

L'EVOLUCIÓ DE L'HORT TARDOR I HIVERN | Escola Terra Nostra

L'EVOLUCIÓ DE L'HORT TARDOR I HIVERN | Escola Terra Nostra

A la primavera treballant telemàticament proposem tenir un hort a casa, gràcies a l’intercanvi de llavors, la

majoria dels nens i nenes tenien llavors i molts les havien sembrat quan ho fèiem a l’escola, de manera que
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tenien planter i en vam fer el seu seguiment fins el mes de juny. Les llavors que vam regalar en la Setmana

Bio es van multiplicar, no a l’escola però sí als horts dels familiars dels alumnes.

Ocells des de la finestra de casa , és una altra proposta d’activitat durant el confinament, els alumnes han de

registrar els ocells que observen des de casa seva. Podem fer una comparació dels ocells que viuen en zones

obertes, jardins, o bé al bell mig del nucli urbà.

L’hort de l’escola durant el confinament
L’hort després del confinament

8. El curs 20-21 està previst que sigui un curs ple d’incerteses, sempre condicionats per la pandèmia,

proposem activitats en el marc de la Setmana Bio, per realitzar-les cada “grup bombolla” de manera

independent. L’intercanvi de llavors, només el farem a nivell de la nostra classe. El resultat de totes les

activitats és una valoració positiva tots hem pogut realitzar les activitats previstes. Els alumnes d’Educació

Infantil treballen restauren l’hotel d’insectes i fan un estudi dels insectes. L’alumnat de Cicle Inicial fan el

seguiment de la capses niu que tenim instal.lades als patis de l’escola i als oms del costat de la pista, davant

l’escola. Com els altres cursos, les mallerengues blava i carbonera ocupen gairebé totes les capses niu. A una

de les capses destinada a insectívor gran, també hi vam trobar el niu d’una mallerenga carbonera. No obstant,

cap de les capses niu de ratpenats està ocupada, ni en trobem cap rastre. Arribem a la conclusió que els

ratpenats que viuen a Olost, ja tenen els seus propis refugis naturals.

https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/lhort-de-lescola-setembre-20/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/setmana-bio-a-lescola-2020/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/lhort-a-la-tardor-2/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/lhort-a-lhivern/

A l’hivern, a partir d’una notícia que llegim a la premsa comarcal “El futur de la mongeta del Collsacabra en

perill” ens posem en contacte amb el Banc de Llavors de Roda de Ter per contribuir a la multiplicació de la

mongeta del Collsacabra i evitar així la seva pèrdua. Pel maig plantem les llavors, quan acabem el curs, han

nascut, i comencen a créixer, tot i que hem hagut d’anar amb compte amb els llimacs i els cargols que se’ns les

menjaven. Aquest mes de juliol ja comencen a florir!

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 20

https://docs.google.com/presentation/d/1BlcMAUEngXc1z0NKl0lk5gnB8FTrVCRN4sQDtaKrqK8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSm5FOO2s6IPmvtQ2C36WsRMtyn2kpES4ii2Va4f1DmyMZN0zdL0RD0rzOdhY7IDfjTym4NECcD7-sB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/lhort-de-lescola-setembre-20/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/setmana-bio-a-lescola-2020/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/lhort-a-la-tardor-2/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/lhort-a-lhivern/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-futur-de-la-mongeta-del-collsacabra-en-perill/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-futur-de-la-mongeta-del-collsacabra-en-perill/
mailto:a8022495@xtec.cat


Treballem el ODS i entre totes les propostes dels alumnes sorgeix un projecte vinculat estretament amb

diversos objectius i amb possibilitat de dur-lo a terme en els propers cursos. Totes les idees s’han exposat a

l’Ajuntament i s’estudia com gestionar-ho des d’un punt de vista municipal. Fins el proper curs no es podrà

continuar.

CONFERÈNCIES CREATIVACIÓ (ODS) | Escola Terra Nostra
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/presentacio-dels-3-projectes-al-consell-social-de-lajuntament-dolost/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/lhort-a-la-primavera-21/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/observant-capses-niu/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/1a-collita-de-primavera/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/biodiversitat-cultivada-i/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/biodiversitat-cultivada-ii/
https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/general/llavors-varietats-locals/

Al llarg del curs s’ha continuat amb el registre d’ocells, de manera que al segon trimestre ens posem en

contacte amb l’Àlex Mascarell -Dissenyador gràfic de professió, ornitòleg i educador ambiental- el qual ens va

fer una làmina amb els 30 ocells de l’escola d’Olost més observats ens aquest període de temps. Aquests

làmina, sota el dibuix de cada espècie, té uns quadrats blancs per anar-los omplint a mesura que es van

veient els ocells cada mes. És un treball que aquest curs no té gaire transcendència, però al cap de deu anys o

més ens donarà una idea de les tendències que tenen les espècies a prop nostre. Per tant ens iniciem en un

estudi fenològic.

Acabem el curs amb la caracterització de les faves.

https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/cm/caracteritzacio-de-les-faves/
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3.5 Recursos emprats

✔ Ens servim dels recursos que ens ofereixen tots i cadascun dels agents implicats en el projecte. 

✔ Hem aconseguit que aquest espai sigui gairebé sostenible i equilibrat, la prova està que no ens cal adquirir

adobs, llavors, planter, ni productes fitosanitaris. De manera progressiva el nostre hort ha aconseguit tancar el

cercle. Tenim les nostres llavors, les sembrem, ens fem el planter, tornem a guardar llavors per altres anys, les

compartim amb les famílies i veïns del poble. D’una manera ben natural obtenim compost dels compostadors,

de les plantes de l’hort i la gallinassa. Seguim el patrimoni cultural dels nostres besavis, n’hi havia prou amb

els recursos que els proporcionava l’entorn, nosaltres també treballem amb el que tenim al nostre abast.

✔ Les eines de l’hort (7 aixadells, 6 rampins, 2 pales de trasplantar, 3 plantadors hi són des dels seus inicis, si

es desmaneguen, les arreglem, cada curs les repassem i les deixem en condicions pel curs següent. 

✔ El material de la bassa ens el va proporcionar una empresa de construcció vinculada amb alumnes del

centre.

✔ Les capses niu i l’hotel d’insectes ens ho hem construït amb palets, i material reciclat. Els tallers formen

part del projecte “Tancant el cercle” ADEFFA, que està finançat per un ajut del Departament de Territori i

Sostenibilitat. 

✔ Cada any es preveu en el pressupost una partida per poder fer front a les despeses necessàries per poder

desenvolupar el projecte)

Despeses hort curs 20-21:

Pinso ecològic per a gallines…………. 59,90 €

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 22

mailto:a8022495@xtec.cat


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

CONTINGUTS I COMPETÈNCIES
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA CONTINGUTS

LINGÜÍSTIC

Comprensió lectora

Competència 1. Obtenir informació,
interpretar i valorar el contingut de textos
escrits de la vida quotidiana, dels mitjans
de comunicació i acadèmics per
comprendre’ls

Desenvolupament d’estratègies per obtenir
informació a partir de textos escrits .

Competència 3. Desenvolupar estratègies
de cerca i gestió de la informació per
adquirir coneixement

Dimensió expressió
escrita

Competència 5. Escriure textos de
tipologia diversa i en diferents formats i
suports amb adequació, coherència,
cohesió i correcció lingüística

Redacció de les activitats realitzades, en
forma d’article, per al bloc d’escola o  per a la
premsa.

Realització dels cartells i la publicitat per a la
Setmana Bio.

Entrevista als donants de llavors.

Elaboració de fitxes  de les llavors

Dimensió comunicació
oral.

Competència 7. Obtenir informació,
interpretar i valorar textos orals de la vida
quotidiana, dels mitjans de comunicació i
acadèmics, incloent-hi els elements
prosòdics i no verbals

Interpretació de les informacions que
obtenim dels donants de llavors.

Competència 8. Produir textos orals de
tipologia diversa amb adequació,
coherència, cohesió i correcció lingüística,
emprant-hi els elements prosòdics i no
verbals pertinents

Exposició clara i correcta de les informacions
rebudes pels donants de llavors

Exposició del projecte treballat davant grups
diversos de persones.

Competència 9. Emprar estratègies
d’interacció oral d’acord amb la situació
comunicativa per iniciar, mantenir i
acabar el discurs .

Dimensió actitudinal i
plurilingüe

Competència 12. Implicar-se activament i
reflexiva en interaccions orals amb una
actitud dialogant i d’escolta

Actitud dialogant amb les persones que
participen en el projecte.

MATEMÀTIC

Dimensió Resolució de
problemes

Competència 1. Traduir un problema a
una representació matemàtica i emprar
conceptes, eines i estratègies
matemàtiques per resoldre’l...

Repartir de forma equitativa.

Representació de quantitats amb
representacions no convencionals

Reconeixement de quantitats
Competència 3. Fer preguntes i generar
problemes de caire matemàtic

Generació de problemes matemàtics.

Dimensió Raonament i
prova

Competència 4. Fer conjectures
matemàtiques adients en situacions
quotidianes i comprovar-les

Identificació i reconeixement de qualitats
sensorials.

Aparellaments i correspondències per
qualitats sensorial
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Dimensió Connexions

Competència 6. Establir relacions entre
diferents conceptes, així com entre els
diversos significats d’un mateix concepte.

Coneixement i discriminació experimental de
les principals magnituds mesurables:
longitud.

Recollida i representació de dades.

CONEIXEMENT DEL
MEDI

Dimensió món actual

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

Coneixement de l’entorn proper, reflexionar
sobre la pèrdua de biodiversitat,  arribant a
propostes de millorar.

Competència 2. Interpretar el present a
partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats
al llarg del temps, per comprendre la
societat en què vivim

Reflexió sobre l’evolució del món agrari, el
canvis que ha sofert.

Reflexió sobre els canvis i continuïtats en el
medi natural i social.

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

Coneixement de les relacions que
s’estableixen entre els individus d’un
ecosistema.

Implicació en projectes solidaris a nivell
d’escola  per afavorir l’entorn natural i la
biodiversitat.

Competència 5. Valorar problemes
socials rellevants interpretant-ne
lescauses i les conseqüències per
plantejar propostes de futur

Coneixement dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible

Dimensió salut i
equilibri personal

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

Educació emocional i educació per a la salut.

Organització social dins el grup d’iguals per
aconseguir consensos que afavoreixen els
hàbits saludables.

Competència 8. Prendre decisions sobre
higiene i salut amb coneixements
científics per a la prevenció i guariment
de malalties

Coneixements i hàbits  bàsics sobre higiene i
salut per prevenir malalties.

Coneixement de pràctiques  científiques i
naturals per a guarir malalties.

Dimensió tecnologia i
vida quotidiana

Competència 9. Utilitzar materials
de manera eficient amb
coneixements científics i criteris
tecnològics, per resoldre situacions
quotidianes

Coneixement del sistema físic i material
de l’entorn rural.

Ús d’eines i utensilis sostenibles, per a
tenir cura de la biodiversitat.

Educació per a la seguretat en l’ús de les
eines de l’hort.

Competència 10. Dissenyar
màquines simples i utilitzar aparells
de la vida quotidiana de forma
segura i eficient.

Disseny , creació i reparació de les
pròpies eines i utensilis rurals, per a
tenir cura de les biodiversitat i que
siguin sostenibles.

Competència 11. Adoptar hàbits
sobre l’adquisició i ús de béns i
serveis, amb coneixements científics

Coneixement de la biodiversitat de
l’entorn a l’hort .

Consum responsable de productes
agraris i ramaders.
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Dimensió ciutadania

i socials per esdevenir un
consumidor responsable

Reflexió sobre com les bones o males
pràctiques agràries poden afectar els
ecosistemes, el paisatge, la
sostenibilitat.

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.

Principis i valors democràtics a l’hora de
prendre decisions dins d’un grup
d’iguals.

Implicació en projectes solidaris a nivell
d’escola, família i entorn.

EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat

física
Competència 1. Resoldre situacions
motrius de forma eficaç en la
pràctica d’activitats físiques .

Col·laboració dinàmica   en les tasques
de l’hort que demanen més esforç físic.

ARTÍSTIC

Dimensió percepció,
comprensió i

valoració

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

Percebre la bellesa de l’entorn natural
que ens envolta, diversitat d’espais,
formes,  colors, sons, aromes...

Dimensió
interpretació i
producció

Competència 5. Emprar elements
bàsics del llenguatge visual amb
tècniques i eines artístiques per
expressar-se i comunicar-se

Coneixement de les tècniques i eines
artístiques per comunicar i expressar els
sentiments que ens produeix el
contacte amb l’entorn natural.

Dimensió imaginació
i creativitat

Competència 9. Dissenyar i realitzar
projectes i produccions artístiques
multidisciplinàries.

Disseny i creació de produccions
artístiques inspirades en el medi
natural.

EDUCACIÓ EN
VALORS

Dimensió personal

Competència 1. Actuar amb
autonomia en la presa de decisions i
assumir la responsabilitat dels propis
actes

Reflexió davant les preses de decisions,
preveient les possibles conseqüències ,
assumint la responsabilitat dels actes.

Dimensió
interpersonal

Competència 4. Mostrar actituds de
respecte actiu envers les persones,
les seves idees, opcions, creences i
les cultures que les conformen

Assertivitat, tolerància, empatia,
estratègies de mediació.

AUTONOMIA,
INICIATIVA

PERSONAL I
EMPRENEDORIA

Dimensió de creació i
realització de

projectes personals i
col·lectius

Competència 4. Implicar-se
activament en la realització de
projectes col·lectius .

Implicació activa en els projectes
col·lectius aportant:

Imaginació i creativitat.

Pensament crític i creatiu.

Fases en la planificació d’un projecte.

Resolució de problemes i presa de
decisions

Responsabilitat.

Voluntat i esforç, cooperació, solidaritat,
altruisme, compromís…

Dimensió
autoconeixement

respecte de
l’aprenentatge

Competència 2. Ser conscient del
que se sap i del  que cal aprendre

Conscienciació del que uns sap i del què
cal aprendre a parir de la rúbrica
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APRENDRE A
APRENDRE Dimensió

aprenentatge
individual

Competència 3. Organitzar el propi
procés d’aprenentatge i aplicar-hi les
tècniques adients .

Coneixement d’estratègies  per afavorir
l’aprenentatge: planificació, cerca
d’informació, formulació de preguntes,
quadern de camp...

Dimensió
aprenentatge en grup Competència 5. Utilitzar la interacció

i les tècniques d’aprenentatge en
grup

Coneixement  de les habilitats
emocionals, socials i comunicatives.
Tècniques de treball cooperatiu i
aprenentatge entre iguals

Dimensió actitud
positiva envers
l’aprenentatge

Competència 6. Adquirir el gust per
aprendre i per continuar aprenent

Relació dels aprenentatges amb la vida
quotidiana.

DIGITAL

Dimensió
instruments i
aplicacions

Competència 2. Utilitzar les funcions
bàsiques de les aplicacions d’edició
de textos, tractament de dades
numèriques i presentacions
multimèdia.

Coneixement i aplicació de les eines
G-suite de google.

Edició de textos pel bloc  i cartells
divulgatius de la Setmana Bio.

Dimensió tractament
de la informació i
organització dels

entorns de treball i
d’aprenentatge.

Competència 4. Cercar, contrastar i
seleccionar informació digital tot
considerant diverses fonts i entorns
digitals...

Selecció de la informació oportuna,
donades diverses fonts de consulta en
l’entorn digital.

Dimensió
comunicació

interpersonal i
col·laboració

Competència 7. Realitzar
comunicacions interpersonals
virtuals i publicacions digitals

Col·laboració en el bloc de l’escola.

Publicacions en les xarxes socials de
l’Ajuntament dels cartells de la Setmana
Bio.

Competència 8. Realitzar activitats
en grup utilitzant eines i entorns
virtuals de treball col·laboratiu

Elaboració de presentacions
relacionades amb el treball de l’hort .

Dimensió hàbits,
civisme i identitat
digital

Competència 9. Desenvolupar hàbits
d’ús saludable de la tecnologia

Reflexió de la necessitat de fer un bon
ús de la tecnologia .

Competència 10. Actuar de forma
crítica, prudent i responsable en l’ús
de les TIC, considerant aspectes
ètics, legals, de seguretat, de
sostenibilitat i d’identitat digital

Ús responsable de les TIC.

Comunicació si es detecten males
pràctiques.
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3.7 Valors que es desenvolupen
Les tasques que es realitzen en el treball a l’hort i el seu entorn encoratgen als nens i nenes a actuar amb

iniciativa, a treballar en grup d’una manera creativa, amb esperit crític i gaudint de l’aprenentatge vivencial i

significatiu. Es treballen els valors que han d’afavorir les dimensions personal (autonomia, responsabilitat,

constància, paciència...) i interpersonal (companyonia, compromís, respecte, tolerància...).

Si bé , en aquest projecte en particular, els valors que més es desenvolupen són els basats en la

conscienciació i el respecte pel medi ambient, la producció  i alimentació ecològica, natural i sana.

Tenint en compte els pilars que formen el nostre projecte:

✔ Fomentem la relació intergeneracional que s’estableix entre els avis, donants de llavors i infants en les

recollides i intercanvis, que poden ser  vincle de continuïtat.

✔ Donem valor a totes les persones que han anat conreant productes dels nostres horts i camps durant anys,

ells ens han transmès part del  patrimoni agrari local.

✔ Impulsem el manteniment del patrimoni agrari local.

✔ Vetllem per la recuperació i multiplicació de varietats locals i la transmissió cultural, pràctiques agràries

que, per ser tradicionals, no deixen de ser ecològiques ni sostenibles, però que durant uns anys gairebé van

caure en desús.

✔ Augmentem la biodiversitat cultivada.

✔ Activem el compromís amb els ODS, sobretot els més relacionats amb l’agricultura ecològica i l’agricultura

sostenible, la valoració de productes locals, el comerç de proximitat, la sostenibilitat del nostre poble i la

protecció dels ecosistemes.

✔ Insistim en el respecte, la defensa i conservació de la flora i fauna del territori, en especial de les varietats

cultivades , però també permetem que la flora i fauna autòctona trobi un lloc al nostre hort, tenint en compte

que cal evitar trasllat d’espècies per evitar desequilibris entre els ecosistemes.

✔ Promocionem l’alimentació sana i el consum d’aliments ecològics, lliures de productes químics i additius.

✔ Ensenyem a gaudir dels productes que hem conreat al nostre propi hort amb la nostra constància i el

nostre esforç. Per tant vetllem per la millora de la salut.

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 27

mailto:a8022495@xtec.cat


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

L'escola assumim el compromís d’educar els nostres infants envers el respecte cap al medi ambient,

promovent una actitud responsable en aspectes com el consum sostenible, el reciclatge de residus, la

reutilització dels materials, l’estalvi energètic, l’ús responsable dels recursos materials i el cultiu ecològic. 

L’hort escolar és una enorme possibilitat de començar a modificar hàbits com el cultiu ecològic i sostenible i

contribuir que la societat canviï.

La nostra idea es potenciar al màxim una mirada sostenible i de respecte envers el nostre entorn i els recursos

dels que disposem, oferint coneixements sobre el cultiu tradicional i autòcton, respectant sempre els cicles

naturals de les collites i renunciant a la utilització de productes químics. Amb tot això volem contribuir a crear

en els nostres infants uns hàbits d’alimentació més saludables vinculats al consum d’aliments ecològics,

aliments de temporada i productes de proximitat, i per tant treballar els valors d’un consum molt més

responsable i respectuós.

Aquestes són les pràctiques que duem a terme a l’hort de l’escola per fomentar l’agricultura i l’alimentació

ecològica:

✔ Conreem l’hort sense afegir-hi cap tipus de producte químic, ni fertilitzants químics, ni pesticides, ni

fitohormones. Només hi afegim adob orgànic, i esporàdicament, en algun espai de l’hort sembrem veça per

incorporar-la al terreny en forma d’adob verd.

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 28

mailto:a8022495@xtec.cat


✔ Protegim la terra amb palla per evitar que es ressequi i s’erosioni, al mateix temps quan es descompon

aporta nutrients orgànics.

Respectem el cicle natural de creixement de les plantes, per aquest motiu, ens anem especialitzant en les

varietats locals, que estan adaptades al clima i al sòl del nostre poble.

✔ Vetllem per la conservació i recuperació de varietats tradicionals, mantenint així els coneixements agraris

sostenibles,  el patrimoni agrícola i cultural associat.

✔ Ens basem en rotació de cultius i associacions favorables per aconseguir un bon aprofitament dels

nutrients i l’espai.

✔ Introduïm gran varietat de plantes aromàtiques i florals per atreure insectes, millorar la pol·linització, evitar

plagues…

✔ Afavorim la biodiversitat.

✔ Promocionem els productes de proximitat, Consumim les verdures que neixen i creixen al nostre hort,

n’aprenem el valor nutritiu i comparem l’aroma, el gust, les textures… amb els de compra i de producció

intensiva.

✔ Estimulem el consum dels productes del nostre hort, amb les famílies i al menjador de l’escola, eduquem

per adquirir uns bons hàbits alimentaris.

✔ Potenciem el consum d’hortalisses ecològiques, de km 0, que no han deixat petjada de carboni en medi

ambient.

✔ Fomentem l’alimentació sostenible en tota la seva cadena
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3.9 Pla de comunicació i difusió

Tots els esdeveniments són importants en el desenvolupament del projecte, com a tals, en fem ressò entre les

famílies de l’escola a través del bloc de l’escola i l’aplicació TPVescola. Quan organitzem actes relacionats amb

la Setmana Bio, a més ho donem a conèixer a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i pengem cartells

divulgatius pels comerços del poble, acostumem a fer-ne publicitat amb articles a la premsa comarcal “La

Rella” i “El Nou 9” .

En el Pla de formació del professorat d’Osona, en els cursos relacionats amb l’hort s’ha donat a conèixer la

nostra experiència i s’ha convidat a visitar l’hort de l’escola.

Des de l’Escola Agrària de Manresa, se’ns ha convidat a participar en les jornades tècniques en línia 2020 per

donar a conèixer la nostra experiència. Igualment, al mes d’octubre en “La Setmana de la Biodiversitat

Cultivada”, hem exposat el treball realitzat al nostre hort.

● Bloc de l’escola (articles relacionats amb el treball a l’hort)

● App TPVescola

● Xarxes socials de l’Ajuntament d’Olost.

● Publicació d’articles a la premsa comarcal: “El Nou 9” i “La Rella”, explicant les experiències de la Setmana
Bio i de la caracterització d’enciams.
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● Ponència a les Jornades tècniques 2020 en línia : “Biodiversitat a les escoles: experiències i recursos -
experiència a primària”, organitzada per l’Escola Agrària de Manresa.

https://agora.xtec.cat/ecamanresa/wp-content/uploads/us
u866/2020/05/En-línia_Biodiversitat-escoles_220520.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kWYhthB-tcw

Presentació de l’hort

● Ponència en la “Setmana de la Biodiversitat Cultivada” en el marc de la “XXI Fira estatal de la biodiversitat agrícola”
organitzada a Palma de Mallorca, titulada “Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de
l’escola”.

XXI Feria Estatal de la Biodiversidad Cultivada 2020 - Red de Semillas (redsemillas.info)

Biodiversitat, recuperació i cultiu de varietats locals a l’hort de l’escola E-mail: a8022495@xtec.cat 31

https://agora.xtec.cat/ecamanresa/wp-content/uploads/usu866/2020/05/En-l%C3%ADnia_Biodiversitat-escoles_220520.pdf
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/wp-content/uploads/usu866/2020/05/En-l%C3%ADnia_Biodiversitat-escoles_220520.pdf
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/wp-content/uploads/usu866/2020/05/En-l%C3%ADnia_Biodiversitat-escoles_220520.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kWYhthB-tcw
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTq5oJd9jq31pWm4Z59mhgyDStUGPCnnNUqZLaqTfsiFETDFqw25ih9WMCVu0uD0bwymnkSxwSXn0Iy/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://www.redsemillas.info/xxi-feria-estatal-de-la-biodiversidad-cultivada-2020/
https://www.redsemillas.info/xxi-feria-estatal-de-la-biodiversidad-cultivada-2020/
mailto:a8022495@xtec.cat


3.10 Avaluació (indicadors i resultats)

OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS

1. Emprar l’hort i l’espai natural
que l’envolta (hivernacle, bassa,

hotel d’insectes, capses niu i
compostadors), com a punt

d’inici per treballar qualsevol
àmbit de les competències
bàsiques de primària, de

manera significativa.

Conrear   l’hort al llarg del curs:
cultius d’hivern, primavera i
estiu.

Es planifica l’hort, s’organitzen els espais, es segueixen
els calendaris del LLuçanès i el Biodinàmic com a
indicadors  per sembrar i plantar.

Es planta a mig setembre, es cullen enciams pel
desembre.

Es fa planter de les llavors que disposem.

Es planta l’hort de primavera a finals de gener.

Es fa el seguiment de les plantes.

Es fa planter de tomaqueres i plantes florals.

Es trasplanten les tomaqueres, la rosa mística i el
cosmos, a mida que collim enciams i disposem de
terreny.

Solucionar els  problemes que
sorgeixen el treball entorn a
l’hort (planificació,
repartiment, construcció
capses niu...)

Es resolen els problemes matemàtics  proposats per
planificar l’hort, a l’hora de repartir espais, en el conreu,
mesurar hortalisses per fer la caracterització, presa i
tractament de dades, repartir les hortalisses…

Es consulta o es demana informació per correu
electrònic als assessors corresponents (Xènia Torras,
Banc de Llavors de Roda, ADEFFA…)

Sintetitzar el procés seguit en
cada activitat i  donar-lo a
conèixer a través del bloc de
l’escola.

Experimentar amb el medi
natural

S’escriuen articles pel bloc de l’escola de l’evolució de
l’hort al llarg del curs i de la setmana Bio.

Es realitzen presentacions i vídeos per publicar al bloc.

S’exposen de manera assertiva els coneixements i
opinions  davant del grup classe i en situacions de més
envergadura.

Treballar cooperativament Es treballen estratègies per afavorir l’aprenentatge.
(planificació, organització, autonomia…

Manifestar curiositat per
aprendre, estar satisfet d’allò
que s’ha après i desitjar
continuar aprenent .

Es treballen habilitats emocionals, socials i
comunicatives (treball cooperatiu)
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Organitzar els actes de  la
Setmana Bio i participar
activament  en les activitats
“Tancant el cercle”

CM organitza la Setmana Bio, amb activitats de “Tancant
el cercle”

EI hotel d’insectes

CI seguiment capses niu

CM construcció capses niu

CS La bassa i el Torrent de Sant Genís, espais aquàtics

CM : intercanvi de llavors.

2. Basar el treball en el mètode
científic per iniciar als infants en

la pràctica de l’activitat
científica.

Realitzar  com a mínim un
treball  basat en el mètode
científic

Registre d’ocells de l’escola

Evolució de les faves per  la     caracterització.

3. Continuar en les tasques
pròpies del projecte GRaLlA

(grana i llavors del Lluçanès) per
conservar i apropar el nostre

patrimoni agronòmic i cultural
als alumnes.

Es recullen llavors de l’hort de
l’escola

S’ha guardat més d’una planta de cada espècie,  que
realitzi tot el cicle,  per poder-ne recollir llavors.

Es realitza l’intercanvi de
llavors

A l’aula de CM, s’ha realitzat l’intercanvi de llavors. A
causa de la Pandèmia no s’ha pogut dur a terme com
activitat oberta al públic en general.

Es sembren i es planten llavors
a l’hort de l’escola que no
estiguin tractades.

Totes les llavors i planter procedeix de les donacions i de
l’hort de la nostra escola.

4. Iniciar-nos en la
caracterització d’espècies locals,

per distingir-les i valorar--les.

Es caracteritza una espècie
nova

S’ha caracteritzat la fava del país

5. Aconseguir
un equilibri natural en les

relacions que s’estableixen entre
tots els éssers vius que habiten

a l’hort i el seu entorn, per
afavorir els conreus de l’hort.

El conreu de l’hort i
manteniment del seu entorn,
es duu a terme sense emprar
cap tipus de producte químic.
Es vetlla per la seva
conservació i respecte.
Es coneixen les plantes i
animals que habiten a l’hort i el
seu entorn

En el conreu de l’hort no s’ha fet ús de cap producte
químic ni per fertilitzar les plantes ni per controlar
plagues.

S’ha fertilitzat amb fems.

No hem tingut plagues més importants que els cargols I
els llimacs.

Aquest curs hem observant molts insectes, i menys
amfibis.

L’alumnat coneix  les plantes i animals que habiten a
l’hort.
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6. Afegir un valor real posant en
pràctica els ODS més lligats amb
l’hort escolar:
    Nº   2: Fam zero 
    Nº 11: Ciutats i comunitats
sostenibles
    Nº 12: Producció i consum
responsable
    Nº 13: Acció pel clima
    Nº 14: Vida d’ecosistemes
terrestres

Introducció del Objectius de
Desenvolupament Sostenible S’ha donat a conèixer els ODS

En el treball globalitzat han creat projectes per dur a
terme al poble i un d’ells està totalment relacionat amb
l’hort.

RÚBRICA DE COAVALUACIÓ

Quasi mai A vegades Sovint Gairebé sempre

Ens hem organitzat de manera autònoma.

Tots els membres del grup ens hem implicat per igual.

Tots els membres del grup ens hem escoltat sempre amb

respecte.

Els acords s’han pres per consens de tots els membres del

grup.

Com valoreu el resultat final?

Què heu après?

Què podeu millorar?
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Pel què fa a la valoració del projecte per part del centre, ens basem en l’aplicació de les activitats, la

metodologia emprada i en el grau d’utilitat de l’activitat per assolir l’objectiu.

INDICADORS DE PROCÉS

Què Els aspectes analitzats del procés Indicadors - càlcul Valor (1-2-3) Valoració
final

A L’aplicació de les activitats Nivell d’aplicació
activitat

<
50%
(1)

50 -
70 %
(2)

80 - 100
% (3)

(A+M+U)
/ 3

3. Molt bé
2. Bé
1. Millorable

S’han realitzat la major part de
les accions programades de
l’activitat.

A = R/P * 100
(P=accions

programades
R=accions
realitzades)

90%

M

La metodologia
Nivell de qualitat

metodològica

1 2 3

a. han servit les responsabilitats assignades, les
condicions i formes organitzatives i els recursos
previstos

100%

b. grau de satisfacció de les persones implicades 90%

Total metodologia M = ∑ valors /2

U La utilitat de l’activitat en l’assoliment de
l’objectiu

L’activitat ha estat útil per l’assoliment de l'objectiu de
millora. 
En quin grau?

90%
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4. PERSPECTIVES DE FUTUR

Com s’ha pogut comprovar és un projecte de molts anys i que curs rere curs ha anat creixent i evolucionant.

Després d’avaluar tot el que s’ha fet, amb la finalitat d’incorporar millores que ens permetran seguir

avançant, presentem les següents propostes:

● vers l’impacte ambiental:

○ buscar solucions per disminuir el consum d’aigua , aconseguint un reg sostenible que substitueixi la

mànega.

○ promocionar la conservació de llavors i plantació de plantes autòctones en regressió als nostres boscos,

com el boix (buxus sempervirens) i l’om (ulmus minor)

○ registre de dades fenològiques dels ocells, informació de la relació entre els factors climàtics i els cicles

dels éssers vius.

● per millorar l’impacte econòmic:

○ cal apostar pel manteniment, reparació  i reciclatge de totes les estructures i instal·lacions

● i respecte a l’impacte social:

○ crear un equip de treball format per mestres de diferents cicles amb l’objectiu d’implicar-hi a tot el

claustre i alumnat més directament

○ donar a conèixer el projecte a partir de:

- tallers de conservació de llavors, de planter i sembra ( no només serem centre conservador de llavors sinó

que amb aquests tallers podem explicar a les famílies com crear un hort agro biodivers) o un de

degustació de diferents varietats d’una mateixa espècie per tal de reflexionar sobre la diversitat de

varietats i el gustos d’una mateixa espècie.

- activitats amb les botigues, per exemple la setmana de productes locals.

- xerrades i elaboració de material divulgatiu (tríptic, calendari, bosses...).

○ implicar-hi més a les famílies i a tota la comunitat educativa.

○ crear xarxa amb d’altres escoles per compartir experiències.
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Gu�r��� l�a��r� és e� ��s��� de���;

co���r���-le�, la ���t�� �ul����.
- Vandana Shiva. Manifest per la democràcia de la terra -
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