
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAIS VERDS DE L’ESCOLA 
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Memòria de L’ESCOLA PAU VILA 
Agenda 21 curs 2011-12 

 



 

La memòria que presentem és el fruit realitzat durant aquest curs 2011-12. 

Els nostres principals objectius han estat: 

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 de les petites accions col·lectives. 

c) Mantenir en condicions els espais verds de l’escola. 

d) 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 : 

Aquest curs hem aconseguit afiançar la comissió creada el curs anterior. 

Aquesta comissió està composta: 

Nens i nenes delegades de curs. 

1 mestra. 

La directora de l’escola. 

La coordinadora del monitoratge del temps de migdia. 

Les reunions han estat una per trimestre per intercanviar el treball que es 

realitzava a diversos àmbits. 

 

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: embolcalls que fem servir pels esmorzars, 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. 

 

Cicle Superior 
 
El grup de cinquè ha treballat el coneixement dels arbres de l’escola. 

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 
Durant el temps de migdia s’ha realitzat un taller de jardineria. El taller ha 

agrupat l’ alumnat de diverses edats. L’objectiu principal ha estat l’adequació 

del 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. 

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. 

- Manteniment del que s’ha plantat. 

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. 

 
ÀREA DE CASTELLÀ 
 
LOS ENVOLTORIOS DEL ALMUERZO DE LOS NIÑOS/AS DEL COLE 

Este curso, los alumnos de 6º, hemos querido saber con qué envuelven los 

niños i niñas del colegio el almuerzo que traen de casa. Se trataba de 

establecer una pauta para usar envoltorios que sean respectuosos con el medio 

ambiente. 

El profesor, a fin de introducir el tema, entregó a cada alumno un pequeño 

dosier donde se presentaban los diversos materiales con que se pueden 

envolver un bocadillo, una pasta, un zumo... 

Los materiales eran: el plástico, el aluminio, el celofán , el papel, el  

“tupperware” y el “boc’n rol.” 

De cada material se establecia: 

. Su procedencia 

. La contaminación 

. La prevención 

Después de la lectura, comentario y reflexiones sobre el contenido del dosier, 

pasamos a la acción. Cada grupo de 3 o 4 alumnos, investigó un material de 

los antes citados: de dónde se saca, para qué se utiliza y posible 



contaminación. A continuación debían de confeccionar un mural relacionado 

con el material que habían trabajado. Estos murales trataban de propuestas 

del uso y reciclado del material que habían recogido. (ver las fotos ). 

Paralelamente, cada pareja de delegados de aula, recogíeron los datos de los 

envoltorios que llevaban para desayunar los niños y niñas, y lo plasmaban en 

una hoja para una vez contabilizados realizar una campaña de concienciación 

en el uso de estos materiales. 

CUIDEM EL JARDINET DE LA NOSTRA ESCOLA  
 
Us presentem a continuació les graelles de treball que recullen el objectius, 
continguts, metodologia i activitats realitzades en els diferents cursos. 

 
Educació Infantil 

OBJECTIUS: 

- Participar en el projecte comú d’escola de l’Agenda 21 ( Projecte 

Boixac) 

- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent 

situacions quotidianes del jardinet amb actitud positiva i superant les 

dificultats. 

- Col·laborar en les tasques de neteja i manteniment del jardinet 

- Aprendre a utilitzar adequadament les eines de jardineria. 

- Valorar el càrrec de jardiner/a gaudint de l’activitat 

- Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el 

grup tot establint relacions afectives positives. 

- Respectar les normes establertes en l’activitat. 

 
 

CONTINGUTS: 

Descoberta d’un mateix i dels altres: 

- Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva 

d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori. 

- Prudència davant algunes situacions de risc o perill amb les eines del 

jardinet 

- Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en el projecte. 



- Participació en la cura i manteniment dels objectes i l’espai del jardinet. 

 

Descoberta de l’entorn: 

- Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials i 

plantes 

del jardinet. 

- Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, 

vent,entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana. 

- Valoració de les normes que regeixen la convivència en el grup del jardinet, 

tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn 

proper.  
 

Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en 

actuacions per a la conservació del medi. 

- Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada 

i valorant les aportacions dels altres. 

- Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint 

relacions causa- efecte. 

Comunicació i llenguatges: 

- Observar, escoltar i experimentar 

- Parlar, expressar i comunicar 

 
METODOLOGIA: 
 
Cada setmana dos nens/es de les classes de P3, P4 i P5 seran els 

encarregats de cuidar el jardinet amb les eines adients. Hi haurà un càrrec 

específic que anirà canviant setmanalment. Un adult de l’escola serà 

l’encarregat de vetllar per la seguretat d’aquests nens/es i d’assegurar el 

desenvolupament de les tasques del jardinet. 

 
ACTIVITATS: 
 
- Regar les plantes del jardinet. 

- Remoure la terra en el cas de que sigui necessari 

- Netejar el jardinet de papers, fulles seques, plantes mortes amb les 

eines necessàries. 



- Tenir cura, en general, del jardí durant tot l’any. 

 

 

MATERIAL: 

- Regadores 

- Rasclets 

- Pales 

- Càvecs 

- Guants 

- Capses per guardar els estris. 

 
VALORACIÓ: 

Valorem positivament l’activitat de tenir cura setmanalment del jardinet de 

l’escola perquè és una col·laboració en el Projecte d’escola Boixac. Els nens i 

nenes participen amb molt d’entusiasme i es fan responsables del seu càrrec. 

 

L’HORT 1r  

 

OBJECTIUS: 

• Conèixer l’origen dels aliments 

• Cultivar un hort 

• Saber que les plantes es reprodueixen per llavors 

• Saber les parts de la planta i fer una aproximació a la seva funció 

• Identificar la part, d’algunes plantes, que ens mengem 

• Valorar les plantes, hortalisses, com aliment dels essers vius 
 
CONTINGUTS: 
 
aliments d’origen vegetal. Les hortalisses 

• Passos que cal seguir pel cultiu de l’hort: 

o Netejar la terra: treure les males herbes, pedres... 

o Remoure la terra 

o Adobar 



o Plantar les llavors 

o Regar 

o Collir 

• La reproducció de les plantes per mitjà de la llavor. 

• Procés de germinació d’una llavor 

• Parts de la planta. Plantes que ens mengem l’arrel, la tija, la fulla, la 

flor, el fruit i la llavor 

• Tenim cura de l’hort per aconseguir bona collita 

 
METODOLOGIA: 
 
S’inicia el tema de treball amb la sortida a la granja i l’hort, allà ens expliquen 

com obtenim els aliments d’origen animal i vegetal. També es prepara la terra 

d’un tros de l’hort i es planta una llavor. 

En tornar a l’escola s’inicia el cultiu de l’hort i es va treballant els continguts 

proposats. 

Els caps de taula són els encarregats de regar periòdicament i quinzenalment 

a l’hora de mediateca es fa observació en grups reduïts 

 
ACTIVITATS: 

• Recordar el que varem fer a l’hort de la granja i començar el cultiu del 

nostre hort: arrencar males herbes, pedres... i remenar 

• Els alumnes de 6è ens porten adob i expliquen com s’elabora l’adob a 

l’escola, a partir de la brossa orgànica del menjador. Per taules s’adoba 

un bancal 

• Cada taula planta llavors en un dels bancals: julivert, raves, api, 

tomàquets, mongetes i també trossos de patata grillada 

• Observació del material que hem utilitzat. Treball escrit: què 

necessitem? Què hem fet? 

• Periòdicament es fan observacions directes i dirigides de l’hort, quan hi 

ha canvis importants es fa dibuix del natural 

• Germinació en pots de vidre, a l’hora de mediateca i amb mig grup, 

posem cotó, llenties, cigrons i mongetes i humitegem el cotó. Treball 

escrit : retallar, enganxar ordenadament la seqüència. Quan germinen 



les llavors i desprès de l’observació directa es fa un treball escrit explicant el 

que ha anat passant 

• Observació directa i dirigida d’hortalisses i analitzar la part de la planta 

que ens mengem: pastanagues, porros, bledes, carxofes, albergínies, 

pèsols. Dibuix del natural 

• Collir i portar a casa alguns productes: patata, mongeta, julivert, rave 

 
MATERIAL: 

- Hort: bancals amb terra, eines i llavors. 

- Germinació: pots de vidre, cotó, llavors. 

- Aliments d´ origen vegetal: hortalisses fresques 

 
VALORACIÓ: 

Els nens i nenes es mostren molt motivats per aquest tema. 

Caldria assessorament per plantar i conrear l´ hort perquè les plantes no al 

final del procés i no podem collir els productes. 

 

 

 

 

PLANTES DEL JARDÍ (SEGON)  

 
OBJECTIUS: 

- Participar en el projecte comú d’escola de l’Agenda 21 ( Projecte 

Boixac) 

- Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en 

el grup tot establint relacions afectives positives. 

- Respectar les normes establertes en l’activitat. 

- Participar en la cura i manteniment de les jardineres de plantes amb 

flor. 
 
CONTINGUTS: 



Descoberta d’un mateix i dels altres: 

- Confiança i seguretat en els progressos propis. 

- Prudència davant algunes situacions de risc o perill amb les eines de l´ 

hort. 

- Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en el projecte. 

- Participació en la cura i manteniment dels objectes i l’espai del jardinet. 

Descoberta de l’entorn: 

- Parts d´ una planta. 

- Tipus de plantes de (cultivades, silvestres) 

- Com preparar la superfície a plantar. 

- Formes de reproducció ( llavors, bulbs, esqueixos...) 

- Com tenir cura de les jardineres. 

- Com ens comuniquen 

Comunicació i llenguatges: 

- Observar, escoltar i experimentar 

- Parlar, expressar i comunicar 

 
METODOLOGIA: 

Per grups de taules es prepara les jardineres on es plantaran les plantes. 

Una 

vegada totes les jardineres tenen la terra, es van plantant els bulbs, 

esqueixos 

i llavors, de manera que tots els grups plantin de tots els tipus. 

Es programen torns de dos o tres alumnes per anar a regar les plantes cada 

dia. Una vegada mensual, amb mig grup classe, es mira si s’han de treure 

males herbes, si s’han de tallar les flors marcides i es fa una boservació de 

com van creixent les plantes. 

 
ACTIVITATS: 

- Preparar l´ espai per plantar. 

- Plantar llavors i bulbs. 

- Buscar esqueixos de margarides o geranis per plantar. 

- Trasplantar plantes. 

- Tenir cura de les plantes ( regar, tallar les flors pansides...) 



 
MATERIAL: 

- Bancals amb terra, pedres pel fons. 

- Eines ( pales, regadores...) 

- Llavors, bulbs, plantes i esqueixos. 

 
VALORACIÓ: 

Els nens i nenes es mostren molt motivats sobretot quan veuen que creixen 

les plantes. 

Hauríem de buscar la manera de poder regar les plantes a l´ estiu. 

Els agrada molt ser els encarregats d’anar a regar les jardineres i ho fan molt 

bé. 

Canviar la disposició de les jardineres perquè els toc el sol massa hores i 

s’assequen. 

 

 

 

 

Plantem plantes aromàtiques CM  

 
OBJECTIUS: 

- Conèixer les plantes aromàtiques. 

- Conèixer les aplicacions i usos d’aquestes plantes. 

- Conèixer el procés de plantació, cura i evolució de les plantes. 

- Aprendre a cooperar. 

- Assumir responsabilitats. 
 
CONTINGUTS: 

- Coneixement de les plantes aromàtiques. 

- Coneixement de les aplicacions i usos d’aquestes plantes. 

- Coneixement del procés de plantació, cura i evolució de les plantes. 

- Responsabilitzar-se de cuidar les plantes. 



- Treball de cooperació entre classes. 

 
METODOLOGIA: 

- Treball en grups de quatre alumnes, dos de 3r i dos de 4t per plantar, 

cuidar, regar, ... 

- Seguiment del quadre de cura i manteniment de les plantes (parelles de 

nens/es). 

- Treball individual i per grups per estudiar les plantes, buscant informació 

i elaborant les fitxes i els cartells. 

 
ACTIVITATS: 

- Plantar llavors i planter de romaní, alfàbrega, menta, orenga, espígol i 

melissa. 

- Cuidar les plantes: les reguem en torns de quatre nens/es de 3r i 4t. 

15 

- Fer el seguiment del quadre de grups per regar. 

- Fer cartells per l’hort sobre cada una de les plantes (3r). 

- Fer una explicació del procés i l’observació de les plantes 

 
MATERIAL: 

Dos bancals, terra, plantes, llavors, aixades, rasclets, pales, regadores, 

informació sobre les plantes extreta de llibres i d’internet. 

 
VALORACIÓ: 

El treball ha resultat engrescador, interessant i motivador. 

Els alumnes s’han mostrat molt interessats i participatius, han gaudit de les 

activitats. 

Els ha agradat molt i han fet unes valoracions molt positives de l’experiència. 

 

 

 

 



ELS ARBRES DE L ’ESCOLA Curs 5è  

 
OBJECTIUS: 

- Reconèixer els arbres de l’escola. 

- Valorar els arbres com éssers vius que estan en el nostre entorn més pròxim 
 
CONTINGUTS: 

- Conèixer els arbres caducifolis i perennifolis 

- Utilització d’Internet per a la cerca d’informació ( continguts, fotos... ) 

 
METODOLOGIA: 

- Gran part de l’activitat es treballa en les sessions d’informàtica. 

- Per parelles triar un arbre i complimentar la fitxa cercant 

- informació tant d’internet com dels llibres i fan una redacció on el 

protagonista és un arbre de l’escola i narra la seva història en 1ª 

persona. 

 
ACTIVITATS: 

Buscar informació per Internet, llibres de la mediateca i els llibres que han 

portat de casa. 

 
MATERIAL: 

- Pàgines web seleccionades per la tutora 

- Llibres de la mediateca i dels alumnes 

- Els arbres de l’escola 

 
VALORACIÓ: 

- Es valora fer aquesta activitat a les sessions d’informàtica, però ha 

resultat lent i des de expressió escrita. 

- Enriqueix el vocabulari i la imaginació 

 

 

 

 



EL COMPOSTATGE Curs 6è  

 
OBJECTIUS: 

- Saber què és el compostatge i per a què serveix. 

- Experimentar i conèixer el seu procés d’elaboració. 

- Fer funcionar una trituradora per la matèria orgànica. 

- Treballar en equip. 
 
CONTINGUTS: 

- Què és el compostatge i perquè el fem servir. 

- Deixalles orgàniques i procés d’elaboració del compostatge. 

- Funcionament i manteniment .de la trituradora. 

 
ACTIVITATS: 

L’activitat la realitzem en cinc sessions .Aquest curs , cada divendres pel matí 

un grup de cinc nens/nenes realitzen l’activitat que té una durada d’una hora 

aproximadament. 

Duran uns dies, en la cuina ens van guardant les deixalles orgàniques 

suficients, que no totes, per fer l’activitat. 

Aquest divendres agafem les deixalles que ja estan preparades i es pugen 

cap a una terrassa( la terrassa davant de la Mediateca). 

Llavors cada grup realitza els següents passos i que es van alternant: 

- Un tira les deixalles a la màquina en funcionament i aquesta va 

triturant-les restes, esmicolades, es van recollint a sota dins una bossa 

gran de plàstic. 

- Les deixalles triturades s’aboquen en el contenidor: Compostador. 

- Quan ja s’acaba de triturar tot, es remou una mica amb un ferro 

especial en forma d’espiral perquè vagin agafant aire i acceleri la 

descomposició. 

- Una vegada finalitzat es neteja tota la màquina amb aigua. El terra 

s’escombra i es mulla per acabar de deixar-ho tot net. 

- Aquest procés es va repetint durant unes setmanes, tantes com grups 

classe surtin 

Al següent curs, aquest compost, serà utilitzar per adobar les plantes que el 



C.I. comenci a preparar l’hort. 

 
METODOLOGIA: 

- L’activitat la realitzem amb grups de uns cinc nens/es per tal que tots 

puguin fer l’activitat. 

- Com que aquesta activitat es fa des de Castellà, el professor d’ells porta 

desprès de passar per la cuina i recollir la matèria orgànica 

- La resta del grup es queda a classe amb un altre professor. 

 
MATERIAL: 

- Guants de jardineria, escombra, pala i galleda. 

- Trituradora de jardineria. 

- Contenidor per recollir d’orgànica triturada : compostador 

- Pal remenador. 

 
VALORACIÓ : 

- Els alumnes han mostrat gran interès. Han pogut veure tot el procés i 

s’han fet una idea de com es transformen les deixalles. 

- Han aprés a fer servir i a netejar la màquina trituradora. 

- Es valora com a molt positiva l’activitat i els alumnes veuen la relació i 

la utilitat amb els que ells fan i como reverteix o serveix per altres 

classes. 

 


