
 

 

Sra. Alcaldessa, Sra. Sònia Benito, Sr. Jordi Carmona, mestres i companys, us volem donar a tots 
i a totes la benvinguda.  
En primer lloc, volem agrair que la Sra. Pilar  estigui present en aquest acte tant important per 
poder fer-li l’entrega personal dels nostres treballs.  
 
Durant aquest curs de 4t de Primària les nostres mestres ens van proposar engegar un Projecte 
en comú amb els alumnes de 4t de Primària de l’Escola Escola Isidre Martí. Des del primer 
moment, la idea ens va semblar molt atractiva i estàvem encuriosits per saber de què tractaria 
 
La situació inicial era la següent: Els companys de l’Escola Isidre Martí tenen un pati on hi volen 
construir un hort. Els alumnes de l’Escola Garbí en tenen un de ben bonic i del qual tots els 
companys de l’escola hi participen plantant, investigant, podant.. fent alguna activitat per tal 
d’aprendre en qualsevol època de l’any. Com que els alumnes de 4t som els responsables de 
l’hort i ambdues escoles treballem aquests aprenentatges, ens plantegem el repte d’elaborar a 
escala, possibles dissenys d’un hort per a l’espai que hi ha al pati.   
  
Per poder treballar plegats ens vam dividir en grups. Aproximadament érem uns 10 nens i nenes a 
cada grup, de totes dues escoles. La nostra tasca prèvia a la primera trobada va consistir en fer 
una recerca sobre els nostres Projectes Pedagògics dels nostres centres. Després vam elaborar 
diferents recorreguts amb els espais i les aules més rellevants. Volíem fer unes exposicions orals 
complertes i explicar amb detall per què ens agraden tant les nostres escoles.  
 
Els dilluns eren els nostres dies de trobada. El primer dia de treball va ser molt emocionant. Fins 
ara, mai se’ns havia donat l’ocasió d’estar compartint un Projecte i treballant al mateix moment en 
dues escoles diferents. Estàvem barrejats, mig grup cap a una escola i l’altre grup cap a l’altra. 
Les nostres mestres també es van convertir en mestres de tots. Així doncs, vam estar treballant 
amb les mesures dels horts, les escales, i les llegendes, per tal de poder fer els primers 
esborranys en cartolines blanques. En acabar, ens vam adonar que les dues escoles es troben a 
Esplugues i s’assemblen força! Són d’obra vista, tenen espais lluminosos i decorem amb molta 
alegria els passadissos. Ja arribava l’hora de recollir, i sabíem que aquesta nova aventura 
continuava al cap de quinze dies.  
 
Molt il·lusionats, en la següent trobada ja havíem d’anar preparats per continuar els dissenys. És 
per això que portàvem anotades les verdures de temporada que voldríem afegir als nostres 
dibuixos. Aquesta tasca ens va portar una bona estona. A més a més, una part molt important 
d’aquest Projecte eren les rúbriques de coavaluació que anàvem omplint en acabar les sessions 
de treball. A partir de l’assemblea i el consens, anotàvem les puntuacions que ens permetien 
valorar com ho estàvem fent. També d’altres aspectes com el treball col·laboratiu, repartir-nos bé 
les tasques, arribar a acords o solucionar dubtes que ens sorgien sobre els treballs.  
 
Volem destacar que per a nosaltres han estat activitats molt engrescadores i diferents. Ens agrada 
conèixer els companys que tenim a prop de la nostra escola i per això també ens ha agradat jugar 
plegats durant els jardins i patis.  
Per concloure, volem fer entrega a la Sra. Alcaldessa com a representant del nostre Municipi, de 
les propostes dels dissenys que hem fet durant aquestes trobades.  Estem segurs que podran 
col·laborar per poder-ho tirar endavant i construir un hort ben bonic!  
  


