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AGENDA 21. Memòria 
 
 
1-. Identificació del centre i del projecte. 
 
L’Escola CEIPM Pau Vila està situada entre la muntanya de Montjuïc i la Gran 
Via. La seva població escolar està composada principalment, per l’alumnat de 
Font de la Guatlla- Magòria, Zona Franca i Polvorí. És escola d’una línia. 
 
L’Escola havia participat en cursos anteriors el projecte de l’agenda 21. 
Aquesta participació havia permès l’enjardinament d’una part del pati i la revisió 
pedagògica dels usos del pati. 
 
En la participació d’aquest curs 2008/09 es pretenia posar en marxa un hort 
urbà escolar. Aquest hort està situat en una de les terrasses de les quals 
disposa l’escola i que estan desaprofitades. El fet de tenir-hi un hort permetria 
donar ús sostenible a un espai i per l’altra banda, que l’alumnat pugui gaudir 
d’una eina d’aprenentatge de la qual no en disponia fins ara.   
 
 
2-.Col·lectius que han participat. 
 
S’ha procurat implicar als diferents col·lectius que conformen la comunitat 
educativa. A la comissió hi ha mestres, pares, monitores del migdia, avis i 
alumnat (delegats de classe). 
La idea és que aquesta comissió ajudés a preparar el futur hort i també 
col·laborés en el manteniment del jardinet d’anys anteriors. 
 
Per dificultats relacionades en baixes de salut i diferents agendes, les reunions 
no es varen poder iniciar fins el mes de desembre.  De fet la primera reunió 
amb la major part dels implicats es celebra el 29 de gener del 2009. Això ha 
dificultat una mica la posta en marxa de l’hort que creiem que veritablement 
funcionarà el proper curs. 
 
S’han iniciat durant el mes de febrer les obres de la segona fase de 
remodelació de l’escola, el que també ha fet alentir el procés. 
 
 
3-.Descripció del procés. 
A la  primera reunió de la comissió, les tasques es van repartir de la manera 
següent: 
 
Acords:   
 
 
QUE QUI QUAN OBSERVACIONS 
Neteja del jardinet 
petit 
 

Antonio 
Quesada, Avi de 
la Mireia 2n. 

Dimarts de 9 a 
11H 

L’Antonio Quesada té 
material i eines per fer 
la tasca. Es cuidaran 



 Nens i nenes 
ajudants 

de desembrossar i 
netejar el jardinet. 

Construcció del 
futur planter. 
 
 

Xavier Perales  
Ajudat de Anna 
Gomez i Jordi 
Sapena. 

Migdies 14 h Grupets de nens i 
nenes ajuden  en el 
muntatge del futur 
planter. 

 
Inici de l’hort 
 
 
 

Mestra de primer  
amb els nens i 
nenes . 

Horari de 
classe. 

Un cop acabats els 
planters els nens i 
nenes amb l’ajuda de 
la mestra hi planten 
les llavors. 

 
Compra de 
material i 
construcció de 
bancs per plantar. 

Lluís Lumbreras  
i Trini Font 

  

  
 
Els avis es van encarregar de fer la primera neteja del jardinet. Es van 
desbrossar algunes plantes, es van arrencar les males herbes i es va deixar el 
jardinet net i polit. També es van arreglar plantes de l’entrada i del jardí de 
l’entrada del Polvorí. 
 
 
Paral·lelament l’alumnat de primer fa la visita a l’Hort de l’Avi .   
 
L’hort de l’avi forma part de l’experiència que es realitza a l’antiga masia de 
Can Mestres. Hi ha diverses persones grans que disposen d’un parcel·la on hi 
conreen diverses espècies de plantes i arbres fruiters. Ès obert a les escoles 
que poden visitar-lo. L’escola hi acostuma anar. Allà els nens i nenes entren en 
contacte amb el món de l’hort a partir del que veuen, oloren, tasten i les 
explicacions que se’ls ofereix sobre la cura del món vegetal. 
 
 
Quan tornen a l’escola arriben amb productes com verdures, fruites... . 
 
 
3.1 Primer banc de cultiu fet conjuntament 
 
Iniciem els bancs de cultiu. Durant el temps de migdia, un dels pares implicats 
conjuntament amb monitors realitzen varies sessions on en petits grups els 
nens i nenes aprenen a fer bancs de cultiu a partir de material de desfeta. Es 
far servir fustes de palets, tela asfàltica, claus, martell... i es van construint els 
primers caixons on podrem començar a plantar. 
 
 
 
 



Són espais petits que permeten, però deixar de fer servir unes jardineres que 
és on fins ara dúiem a terme la plantació de llavors d’all, julivert... i que no 
deixaven gaire espai per poder plantar verdures més grans. 
 
 
Posteriorment, amb material de desfeta de l’escola com taules velles, 
fustes...fent bancs de cultiu més grans i ja amb una estructura més sòlida. El 
treball és manual. 
 
Al final acabem comprant una taula de cultiu feta. 
 
3.2-Iniciem la plantació. 
 
Un cop tenim els bancs podem començar a posar-hi la terra, l’humus....Hem 
d’aprendre a calcular les distàncies on posarem les llavors, ensorrar-les bé... 
 
Els nens i nenes ens ho passen molt bé i seguim amb molt interès com ho hem 
de fer. 
 
 
3.3 Manteniment. 
 
Un cop feta la plantació dels enciams, pastanagues ,alls, juliverts i d’altres 
vegetals  s’estableixen els torns per tenir-ne cura. Cal regar bé. Aviat s’adonen 
que amb regar no n’hi ha prou. Cal saber mantenir la terra el punt d’humitat que 
necessita, així com si surten herbes que no toquen arrencar-les. 
Hi haurà alguna renglera que caldrà reestructurar perquè no s’ha fet bé el 
manteniment i les llavors no surten. 
 
 
L’avi Antonio, ens té una sorpresa preparada. Un dia ve a l’escola amb plantes 
que ens diu que són tomaqueres. Ens fa molta il·lusió. Ens reunim tots els nens 
i nenes de CI i de CM perquè ens expliqui bé com les hem de posar en els 
planters i com n’hem de tenir cura per arribar a tenir tomàquets. 
 
 
 Al cap d’unes setmanes comencen a sortir les primeres fulles d’enciam. 
Desprès vindran els raves, els alls, les mongetes  i...  
 
 
Observem com surten i en veiem les parts que té. 
 
 
 
3.4 El compostatge.  
 
Fer compostatge per persones com nosaltres que no en tenim massa idea no 
resulta senzill. S’ha acordat que el facin l’alumnat de sisè. Han de saber què és 
i per a què serveix. 
 



Primer visiten el compostador de Torroelles del Llobregat 
 
Des de l’aula es treballa el procés que cal seguir i quins són els elements que 
intervenen. 
 
Els nens i nenes es mostren interessats. Els preocupa però el tema de les 
olors, com fer-ho... 
 
Iniciem els tràmits per aconseguir un compostador. L’agenda 21 ens ofereix la 
possibilitat de tenir-ne un, a més d’aquells que no necessiten cucs. El mestre, 
conjuntament amb l’assessor  es posa a la feina 
 
Amb els diners de l’Agenda 21 comprem una màquina de triturar matèria 
orgànica. I s’inicien dos reptes nous. Per una banda, fer una bona selecció de 
la brossa que podrem utilitzar i per l’altre, saber com funciona la màquina. 
 
En la primera part s’impliquen les cuineres i els monitors del migdia. 
S’organitzen torns amb nens i nenes de sisè perquè al moment de netejar els 
plats, al menjador, la brossa que podem fer servir quedi ben seleccionada. 
 
Un cop tenim suficient material hem de conèixer el funcionament de la 
màquina. Ens porta una bona estona. 
 
   
Ens va portar tanta estona que vàrem haver d’iniciar el procés del compostatge 
l’endemà. 
 
 
 
4-.Valoració del procés . 
 
 
 
Un cop o dos per setmana hem anat fent el procés de triturar les restes per 
obtenir  el compostatge que ens permeti posar l’hort en funcionament a ple 
rendiment. 
L’hem de remenar i tenir cura de la humitat  
 
4-.Valoració del procés 
Al llarg del curs han sorgit alguns entrebancs que han fet que el projecte no 
s’hagi pogut acabar del tot. Ha quedat prou avançat, però, com perquè el curs 
vinent es pugui acabar de posar en marxa definitivament i engegar-ho a ple 
rendiment, definint amb més claredat la participació dels diversos cicles en el 
manteniment de l’hort.  
 
Quadre de valoració 
 
ítem Molt 

malament 
malament Bé Molt bé observacions 

Motivació     Tots els Potser s’ha anat 



col·lectius 
implicats han 
estat molt 
motivats en el 
projecte 

amb massa 
prudència 
perquè els 
col·lectius no es 
sentissin 
pressionats i 
això ha alentit 
una mica el 
procés 

Diagnosis    Prenem 
consciencia 
de 
mancances : 
 
Podem 
millorar la 
filosofia de 
sostenibilitat 
del centre:  
recollida de la 
brossa 
orgànica 
 
Recuperació 
de les 
terrasses del 
centre. 
 
Ús de l’aigua. 
 
Per altra 
banda com a 
centre tenim 
distribuïts 
continguts 
curriculars 
relacionats 
amb el medi 
ambient al 
llarg de tots 
els cursos.  
Reciclatge, 
clavegueram, 
hort... 
 
 

 A l’interior del 
centre es pot 
millorar la 
presència de 
plantes i 
sobretot les 
terrasses són 
un espai que 
hem d’acabar 
de recuperar. El 
mosquit tigre 
ens ha de fer 
posar molta 
cura en tenir 
aigua 
estancada per 
alguna banda , 
o plats amb 
aigua. 
 
 
 
Mantenir un 
hort és una 
activitat que 
manté als nens i 
nenes en un 
procés 
d’observació, 
experimentació 
i elaboració 
d’hipòtesis que 
lliga amb la 
filosofia de  
l’escola.   

Pla 
d’acció 

   El procés s’ha 
desenvolupat 
molt bé a 
cicle inicial  

 



  Cicle 
Mitjà no 
ha estat 
gaire 
implicat 

   

    Composta tge 
iniciat per 
l’alumnat de 
sisè  

Cal fer més 
extensiva la 
informació entre 
els cicles. 

 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
-Com en qualsevol projecte que s’inicia el repte principal està en el seu 
consolidament.   
Tenir un hort a l’escola ha de portar a modificar  aspectes com la recollida de 
la brossa  orgànica i la seva utilització posterior, ha de ser un al·licient afegit 
pel foment del consum de fruita i verdura. 
També ha de ser una eina per la responsabilitat col·lectiva  en tenir cura d’un 
espai on hi estan involucrats els membres de la comunitat educativa. 
Cal revisar  el tema del reg.  
Es reestructurarà el projecte curricular de manera que cada cicle tingui una 
funció a realitzar en el manteniment de l’hort. S’establiran gràfiques 
d’observació, manteniment, neteja, reciclatge...que faci que l’alumnat adquireixi 
els coneixements necessaris.  
Per exemple Cicle Inicial posarà més èmfasi en l’inici del planter, Cicle Mitjà en 
el seu manteniment, Cicle Superior en la temperatura, humitat , realització de 
compostatge, selecció de brossa orgànica... 
El suport  rebut des de l’agenda 21  ha estat fenomenal . Sempre que hem 
tingut algun dubte hi hem pogut comptar. De fet podríem haver fet més ús dels 
seus recursos. En el tema del compostatge la seva ajuda ha estat la base 
perquè el poguéssim dur a terme, ja que coneixíem poc el tema. 


