
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Memòria de L’ESCOLA PAU VILA  
                                                                      Agenda 21 curs 2010-11 
 
 
 



La memòria que presentem és el fruit realitzat durant aquest curs 2010-11. 
 
Tal com  varem indicar en el projecte Agenda 21, presentat a l’inici de curs, els nostres 
principals objectius érem: 

a) Revifar aspectes ja iniciats, en anteriors projectes d’Agenda 21 i que calia tornar 
a posar en marxa. (hort urbà....) per fiançar un treball transversal d’escola. 

b) Aconseguir que la comunitat educativa prengués consciència de la importància 
que poden tenir petites accions col·lectives. 

c) Conscienciar de la importància de l’estalvi dels recursos energètics. 
d) Mantenir en condicions els espais verds de l’escola. 

      e)  Participar en un projecte comú d’escola. 
 
A continuació, us detallem el recull de les activitats realitzades. Les hem distribuït 
segons els diferents nivells de l’escola on s’han realitzat. 
 
Comissió Boixac: 
Durant el curs es crea una comissió, per tal de poder coordinar els diferents àmbits de 
treball sobre el Medi Ambient a l’escola. El nom sorgeix de les plantes de camí que 
havia i hi ha, a la muntanya de Montjuïc.  
Aquesta comissió està composta: 
.Nens i nenes delegades de curs. 
.2 mestres. 
.La directora de l’escola. 
.La coordinadora del monitoratge del temps de migdia. 
.Es vol que hi hagi un representant de famílies (encara no se’ls ha convocat).  
 

       

 
Reunió de Delegats/des: 
 
A les reunions s’ha fet especial esment a la seva responsabilitat en fer extensiu el 
compromís de tenir cura del jardinet, a la resta de nens i nenes de les seves aules. A 
vegades han fet torns de vigilància, han elaborat rètols, han fet campanya: tancar els 
llums de l’aula, organitzar papereres...Hem treballat el compromís de mantenir en bona 
qualitat també els equipaments dels que en gaudim a les zones enjardinades. 
 
                                                                                        
 
 
                                                   
Els bancs són per seure, no per posar-hi els peus o saltar-hi pel damunt. 
 
 
 
Cicle Infantil: 
 
S’han establert torns setmanals, de cura del jardinet petit. Utilitzen materials adaptats a 
la seva edat. Aprenen les petites tasques que es poden fer : neteja,  desbrossament,  



plantar...Han après a respectar les normes que cal seguir per saber treballar amb unes 
eines “especials” i a integrar-se dins un grup on la tasca a realitzar és responsabilitat 
col·lectiva. 
 
 
 
 
Cicle Inicial 
 
El Cicle Inicial ha treballat dos aspectes diferenciats: 
El grup de Primer s’ha dedicat més al tema de l’hort; el grup de segon a les plantes de 
jardí. 
 
L’hort és un tema que ja està establert dins el currículum de Medi a l’Escola. 
Cada any, anem perfeccionant la pràctica del procés de cultiu i cura de l’hort: introduïm 
noves llavors, germinació, plantació...L’alumnat aprèn a gestionar el bancal de terra, a 
fer servir les eines...i la posterior recollida del què ha crescut i es poden menjar. 
 
 
El grup de Segon es dedica més a les plantes de jardí. Tipologia, diferents maneres de 
reproducció, tasques que cal tenir en compte en un jardí, malalties que poden patir les 
plantes, transplantaments..També han observar amb l’ajuda lupes especials per a 
insectes, les relacions que aquests hi estableixen com: alimentació,  transport del 
pol·len... 
 
Cicle Mitjà 
Aquest curs, el cicle mitjà ha realitzat com a treball conjunt Les plantes aromàtiques. 
L’ha integrat en el seu projecte de cicle, la qual cosa , ha beneficiat l’aprofundiment i 
constància del projecte de “Espais verds de l’escola, un món ple de vida”.  
Les plantes aromàtiques, són pròpies del clima mediterrani, on desenvolupem part de la 
nostra vida; Les plantes aromàtiques i medicinals han estat presents en la nostra cuina, 
“farmaciola natural” i a l’aire que respirem. Per aquest motiu l’engegada d’aquest tema 
es considera un pas més dins l’eix transversal de l’escola. 
 
 S’han establert pautes de treball cooperatiu, responsabilitat col·lectiva envers un 
objectiu comú: cura i coneixement de plantes  
L’alumnat ha estudiat, entre d’altres: 
-Coneixement de plantes, usos i aplicacions de les mateixes. 
-Han aprofundit més en el romaní, l’alfàbrega, menta, orenga, espígol, melissa...A 
l’escola disposem de lavanda, farigola i romaní. 
 
S’han elaborat: fitxes explicatives de cada planta. rètols amb els noms de cada una 
d’elles pel bancal de cultiu, mural informatiu sobre la descripció i usos de les diverses 
plantes. 
 S’ha elaborat colònia d’espígol. 
Es planteja revitalitzar, pel proper curs, la festa de Sant Ponç a l’escola. 
                  
 
 
 



Cicle Superior 
 
El cicle superior ,ha treballat dos temes diferenciats. 
Per una banda el curs de cinquè, s’ha dedicat a conèixer els arbres que tenim al pati de 
l’escola. S’han elaborat fitxes sobre la seva evolució segons el cicle de l’any. Ha quedat 
pendent l’elaboració dels rètols informatius per col·locar en el mateix pati. 
 
El grup de sisè ha seguit aprofundint en el treball de realitzar compostatge. Aquest es fa 
amb les deixalles orgàniques que es recullen a la cuina de la pròpia escola. Es treballa 
en grup. El compostatge elaborat s’utilitza pels grups de cicle Inicial i cicle Mitjà, el què 
fa que d’alguna manera es tanqui el cercle iniciat amb l’hort. 
 
Temps de migdia 
Aquest curs durant el temps de migdia s’ha realitzat un taller de jardineria. El taller 
agrupava alumnat de diverses edats. L’objectiu principal era l’adequació d’un pati, 
situat darrera la cuina, que està destinat al gaudi de l’alumnat de l’Escola Bressol 
Bellmunt i els nens i nenes de parvulari de l’escola Pau Vila. S’ha hagut de dissenyar 
pensant en activitats adequades a les edats. Es va voler construir un petit estany, però la 
idea es va desestimar per la incidència del mosquit tigre a la zona. No es tracta de 
fomentar-la. 
Entra d’altres activitats s’ha fet: 

- la neteja de la zona 
- Establiment de  zones de  plantació. 
- Preparació de les mateixes. 
- Buscar quines són les plantes adequades per un espai més aviat ombrívol. 

 
 El monitoratge ha insistit a l’alumnat en la responsabilitat que comporta un treball 
d’aquestes característiques i, que es fa en un horari no lectiu. Això pot donar peu a 
actuacions irresponsables en l’ús de material o comportament. I la veritat és, que 
l’alumnat que ha seguit l’activitat ho ha fet molt bé. 
 
 
Gestionem “La Orgànica.” 
Aquesta campanya s’havia iniciat el curs anterior dins l’àrea de llengua castellana. 
Faltaven punts per tancar-la i així s’ha fet durant aquest curs. 
L’exposició realitzada per part de l’equip d’Agenda 21 va visitar l’escola durant el 
primer trimestre .L’alumnat de sisè es va distribuir en grups que explicaven el projecte 
realitzat el curs anterior, a la resta d’alumnat.  
S’ha dut a terme una enquesta a les famílies sobre el reciclatge de la matèria orgànica a 
casa seva  
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
                                    



 

Valoració del Projecte  
 
 
 
 Punts positius. 
La creació de la comissió Boixac  
 
 
 
La implicació del projecte del grups de 
parvulari. 
 
El treball sobre les plantes aromàtiques 
com a projecte de Cicle Mitjà. 
 
L’inici de campanyes mediambientals. 
 
 
 
 
 
Consolidació del reciclatge de matèria 
orgànica i realització de compostatge 
 
La implicació dels monitors/res de temps 
de migdia ha anat molt bé. Gràcies a 
ells/es hem pogut començar a posar en 
marxa un nou espai lúdic pels més 
petitons (Escola Bressol Bellmunt i 
Parvulari.)  
 

A millorar. 
Cal la seva consolidació i implicar-hi a 
famílies; algunes han col·laborat en el 
projecte a nivell particular.  
 
 
La gestió que fem de l’hort a Cicle Inicial.  
 
Cal la seva consolidació 
 
 
Cal consolidar-les i que s’esdevinguin una 
pràctica  quotidiana com la línia d’escola 
com l’ús de tretrabricks, paper de plata, 
millora del reciclatge... 
 
 
 
 
 
El proper curs acabarem de construir un 
espai lúdic per als més petits. 

 
. 
   
En general estem molt satisfets de la tasca festa. Mai és fàcil edificar un eix vertebrador 
que consolidi unes pràctiques mediambientals positives. Hem iniciat el camí, hem 
consolidat alguns aspectes però encara ens falta. Esperem poder seguir el proper curs. El 
nostre objectiu final,  és consolidar com a ideari de centre bones pràctiques, que 
fomentin l’interès i la cura del Medi ambient. 
 


