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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte que presentem és l’extensió 
del projecte integral de permacultura 
que vam començar a la nostra escola el 
curs 2014/15, fent servir la proposta 
d’Escoles Gaia de Permacultura per 
desenvolupar al màxim el nostre 
potencial com a Escola Verda. 

El fet diferencial de la Permacultura com 
a eina dins una comunitat educativa 
estriba en la importància d’aprendre a 
aplicar principis d’Ecologia a les 
decisions de disseny de la pròpia 
comunitat.  

De forma general, a partir de la 
proposta d’Escoles Gaia, ens esforcem 
en fer partíceps de forma especial als 
infants en tot el procés de disseny. La 
raó és que en relació a la Carta de la 
Terra "ht tp: / /car tade lat ier ra .org/
descubra/la-carta-de-la-tierra/" (punt de 
partida essencial dins la proposta Gaia), 
desenvolupar en els infants l’actitud 
d’Ecodissenyadors del seu propi entorn 
immediat, amb Co-Responsabilitat en el 
fet de Conviure és el que els convertirà 
en veritables Actors del Canvi. Escoles 
Gaià ens proposa, amb aquesta visió, 

endinsar a la Comunitat Educativa dins 
un procés conscient de disseny en 
comunitat, enfocat com un ric procés 
de creixement i empoderament mutu al 
voltant de la vivència i la pràctica dels 
principis d’Ecologia Aplicada. 

La permacultura aprofita  tots els 
recursos presents a l’entorn per tal de 
minimitzar la despesa energètica  i 

maximitzar la utilitat aplicant de manera 
pràctica la Reducció, Reciclatje, i 
Reutilització. La Reflexió és una altra de 
les Rs afegides, atès que hem 
d’aprendre a Reflexionar sobre com 
convertir els Problemes en Recursos. 

Un punt molt important per entendre 
l’abast de la nostra proposta, és que 
d ins de l procés de d isseny en 

La comunitat Balti disfrutant de la calçotada amb tres salses de calçot diferents, salsa amb vinagre, salsa 
sense vinagre i salsa amb vinagre halal. 

http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
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Permacultura hem de focalitzar-nos en Maximitzar les 
connexions entre els diferents elements que formen part del 
disseny, per tal de que, a partir dels diferents serveis 
ecològics que implica cada element, puguem tancar de 
manera efectiva Cicles de Materials i Energia.  

D’aquesta manera, es va començar amb l'hort on es van fer 
sis bancals sobrealçats d'agricultura biointensiva i 100% 
ecològica. Aquests bancals es tracten com les antigues terres 
que tenien els pagesos i es treballen en rotacions d’ hivern i 
estiu, repòs d'estiu i bancals plurianuals, afegint bancals 
anuals de cereals/graminies per tal d’obtenir font pròpia de 
carboni. Es treballa de manera manual per part de tots els 
alumnes des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è d’Educació 
Primària amb tasques definides. Aquest tipus d’hort implica 
p a r t i r d ’ u n c o n e i x e m e n t s o b re e l p r i n c i p i d e  
complementarietat i no competència (en referència a les 
arrels), a partir d’una visió orgànica de l’Agricultura per tal 
d’aconseguir que, donada una superficie, puguem maximitzar 
la collita aconseguint a la vegada una millora gradual de la 
condició orgànica del sòl. Aquest fet és una condició sine qua 
non per cedir a les futures generacions, els recursos que 
necessitaran en una situació millor que la que vàrem trobar 
naltros mateixos. Això, a la vegada, ens endinsa en el fet de 
que les nostres decissions han d’implicar a la Restauració 
Ecològica com efecte de les nostres accions (impacte positiu 
de l’ésser humà en el seu entorn). 

A banda comptem també comptem amb un galliner alimentat 
amb pinsos ecològics i amb les restes de productes de l’hort.  

Tenim un compostador on transformem les restes dels 
esmorzars dels alumnes i del menjador escolar.   La gallinasa 
rica en nitrògen és també compostada, i si és necessari, la 
font de carboni procedent del bancal anual de cereals també 
hi forma part. Això ens permet elaborar un adob de manera 
autosuficient que destinem a les nostres hortes, i que es 
produeix en cicle tancat.  

Amb el compost elaborat adobem l’hort i així tanquem el 
cicle. 

L’hort compta amb una grada d'observació que també 
s'utilitza com una aula externa. A més, es va crear una aula  
de natura a la pineda de l’escola per treballaren un entorn 
més agradable. 

A l’escola tenim definides les tasques i responsabilitats, de 
manera que els alumnes de 4t són els responsables del 
galliner, els de 5è del compostador i els de 6è de l’hort, 
tutelats per la Comissió de Sostenibilitat. D’aquesta manera, 
al llarg de la seva vida escolar, tots els alumnes hauran estat  
implicats en el projecte de permacultura.  Els de P-3 a 
3rrealitzen les tasques que són requerides per la comissió 
amb l’ajuda dels de 6è, 5è o 4t. És aquesta activitat la que 
anomenem “Padrí pagès”. 

La novetat d’enguany és que hem començat el Treball per 
Projectes i hem dipositat la confiança en l’alumnat de 6è per 
què realitzin un projecte sobre l’hort al llarg de tot el curs. 

Aquest any el tema del curs ha estat “El patrimoni vallenc”, ja 



que un dels nostres objectius generals 
és arrelar l’alumnat al territori (tenim 
alumnat amb orígens força diversos).  I 
la nostra grata sorpresa va ser que els 
alumnes de 6è van decidir cultivar 
calçots de manera extensiva, en tots els 
bancals, per poder fer una calçotada 
per a tots els alumnes de l’escola. 

D’aquesta manera van iniciar el procés 
des de la preparació de la terra fins a la 
Balticalçotada (ho diem d’aquesta 
manera per impulsar la pertinença a 
l’escola; Balti de Baltasar -nom de 
l’escola), passant per totes les etapes 
del conreu i fins a l’organització logística 
i e c o n ò m i c a d e l a j o r n a d a 
gastronòmica. 

Els alumnes han anat un cop per 
setmana a l’hort, i els de 6è a les 
èpoques de més feina, hi han anat cada 
dia si ha calgut. 

Els de 6è s’han cuidat de preparar la 
terra, decidir els cultius (en coordinació 
amb la comissió de sostenibilitat), 
comprar planter, fer de padrins dels més 
petits i explicar-los com plantar, ajudar-
los a plantar, a collir, a fer receptes 
relacionades amb l’hort i la granja; 
  arrencar els cultius ja explotats, 
dest inant els residus tendres al 
compostador i llençant al contenidor de 
brossa orgànica els més secs. 

Han planificat les feines i les han 
distribuït entre els alumnes del centre. 

Han organitzat una jornada d’hort i 
gastronòmica per a tot el centre: la 
calçotada. 

Han buscat informació sobre els 
diferents cultius:   des de la forma de 
plantar, cuidar...fins als aspectes 
culinaris. 

Amb aquest projecte el que es pretén 
és arrelar l’alumnat a la terra, que valorin 

Moment en que els Baltis de sisè expliquen als seus companys d’altres classes com s’han grillat les cebes



la feina del pagès, que entenguin la necessitat dels cultius 
ecològics que respecten l’entorn i la salut, l’estacionalitat 
dels cultius, l’alimentació saludable i l’aprofitament dels 
productes. 

Es basa en la manipulació, el treball a l’aire lliure, l’esforç i 
l’orgull de produir. 

S’ha treballat en grups cooperatius coresponsabilitzats del 
funcionament de l’hort. 

La metodologia ha estat activa i de descobriment de les 
pròpies possibilitats i de les de la resta del grup i dels 
companys de l’escola. 

Es basa en el respecte mutu i en l’ajuda a l’altre. 

Les activitats d’aprenentatge són sempre de tipus 
competencial, ja que es posa als alumnes en situacions 
reals:  portar un hort.  S’han trobat amb problemes que 
han hagut de resoldre: com per exemple, quantes plantes 
caben en un bancal, quan de rec cal, la producció dels 
cultius etc. 

L’avaluació ha estat formativa o per aprendre.   S’han 
avaluat les actituds davant les feines i els reptes i algun 
aspecte de coneixement dels cultius.   També les 
estratègies matemàtiques aplicades a l’hort. 

Hi ha hagut moments d’autoavaluació, coavaluació i 
avaluació per part del mestre. 



OBJECTIUS 

‣ Arrelar l’alumnat al territori. 

‣ Conèixer i participar en les tradicions vallenques. 

‣ Conèixer els diferents cultius de l’hort al llarg de l’any, i en 
especial, el calçot. 

‣ Identificar les plagues més habituals. 

‣ Diferenciar els diferents sistemes de reproducció o plantatge 
de diferents plantes: bulb, llavor, planter. 

‣ Observar i descriure algunes plantes. 

‣ Tenir cura d’un cultiu durant tot el seu procés. 

‣ Estalviar aigua a l’hort. 

‣ Aplicar el concepte de sostenibilitat a l’hort: compostador, 
restes del galliner, productes ecològics. 

‣ Raonar què significa consum responsable. 

‣ Adoptar hàbits saludables d’alimentació. 

‣ Buscar, elaborar i ensenyar als més petits receptes de cuina 
relacionades amb l’hort. 

‣ Aportar idees per al disseny d’una jornada gastronòmica. 

‣ Organitzar  i portar a terme una jornada gastronòmica fent 
de guia per a altres alumnes: balticalçotast. 

‣ Realitzar diferents càlculs matemàtics per organitzar un àpat 
per a tota l’escola. 

‣ Col·laborar activament en la realització d’un event. 

‣ Realitzar un cartell per a una jornada gastronòmica 

‣ Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació 
directa. 

‣ Buscar informació utilitzant diferents tipus de fonts 
documentals: textuals. 

‣ Exposar un treball oralment. 

‣ Elaborar una presentació de diapositives. 

‣ Llegir textos expositius. 

‣ Utilitzar vocabulari específic del tema. 

‣ Adoptar hàbits d’aprenentage cooperatiu. 

‣ Participar en el treball de grup. 

‣ Relacionar-se adequadament en el grup. 

‣ Assumir la responsabilitat dels seus propis actes. 

‣ Animar a les famílies a participar en la balticalçotada familiar.



AGENTS IMPLICATS 
El projecte que presentem no hauria estat possible sense la 
gran implicació i il·lusió de tots els agents que enumerarem a 
continuació.  Tenim la gran sort que sempre que proposem un 
repte, tota la comunitat educativa respon amb gran 
entusiasme. 

‣ Racons de Renau, Ent i tat Permacul tora Local : 
assessorament. 

‣ Alumnes de 6è: Planificació i realització de projecte L’hort: 
els calçots. Han estat els responsables de les tasques de 
l’hort. 

‣ Alumnes de P-3 a 6è: protagonistes del projecte. 

‣ Comissió de Sostenibilitat del Claustre: planificació i suport 
logístic i material en les diferents activitats programades. 

‣ Tutors de 6è: Seguiment i acompanyament del projecte 
realitzat pels alumnes de 6è. 

‣ Claustre: participació. 

‣ Ajuntament: Préstec de les taules per al Balticalçotast i per a 
la Calçotada de famílies. 

‣ Personal Laboral del Centre: col·laboració amb la Comissió 
de Sostenibilitat. 

‣ Famílies: participació en les activitats dirigides a la comunitat 
educativa. 



Descripció de les 
activitats desenvolupades 
Com ja hem exposat anteriorment els alumnes de 4t 
són responsables del galliner, els de 5è del 
compostador i els de 6è de l’hort. 

Al llarg del curs realitzen setmanalment les tasques de 
manteniment i periòdicament requereixen la 
col·laboració de la resta d’alumnes de l’escola.  
Simultàniament és fan tallers de consum responsable, 
de sostenibilitat i de receptes de cuina amb productes 
propis; per tant ecològics i de proximitat.  Si es 
necessita algun producte complementari es compra 
seguint aquests mateixos criteris. 

Realitzem un nombre ingent d’activitats, però ens 
limitarem a descriure les que tenen a veure 
exclusivament amb el projecte “Clavant les arrels a 
Valls: Balticalçotast”.  Algunes duren una sessió, però 
d’altres impliquen un miniprojecte. 



Activitat 1: presentació i planificació 
La tutora planteja als alumnes que aquest any seran els 
responsables de l’hort.   

Aniran un cop per setmana a l’hort, en dos grups, i hi aniran 
més sovint quan hi hagi més feina. 

Se’n cuidaran de preparar la terra, decidir els nous conreus i 
fer el seguiment. 

També hauran d’informar-se sobre els cultius i apadrinaran a 
alumnes més petits, de manera que explicaran el cultiu, com 
es planta, com es cuida.  

Es formen els grups de treball cooperatiu i es distribueixen els 
càrrecs i les tasques de cada membre del grup. 

Activitat 2: elecció del cultiu 
Per grups han de decidir els conreus. 

Després d’un procés de treball cooperatiu decideixen plantar 
calçots, donat que aquest any el tema del curs és “El 
patrimoni vallenc”. 

Activitat 3: recerca d’informació 
Els diferents grups busquen informació sobre els conreus 
d’estiu que encara hi ha a l’hort i sobre el nou conreu, el 
calçot. 

Seguint un guió consensuat, treballen per acabar en un text 
expositiu i una presentació de fotos que presentaran a la resta 
de companys. 

Fem èmfasi en els calçots, ja que serà el que hauran 
d’explicar a la resta de l’escola. 

Activitat 4: preparació de la terra. 
S’arrenquen les plantes d’estiu.  Les parts toves de les 
plantes es llencen al compostador, algunes plantes es donen 
a les gallines per menjar.  Les parts llenyoses, més difícils de 
compostar es porten al contenidor d’orgànic a l’exterior de 
l’escola. 

Amb la fanga es remena i s’aireja la terra. S’adoba la terra 
amb el compost elaborat i ja passat pel sedàs pels alumnes 
de 5è. 

Amb aquest procés volem fer veure als alumnes que l’hort 
forma part d’un procés cíclic on tot s’aprofita i on només 



s’utilitzen productes ecològics, de la pròpia terra. 

https://photos.app.goo.gl/vsdE3tlBHDaWttvR2 

Activitat 5. 
Càlcul dels calçots que es poden plantar en cada bancal.  
Mesurem. 

Pesem una ceba de calçot que ens ha portat un alumne i així 
calculem els quilograms que necessitarem, ja que els bulbs es 
compren a pes. 

Activitat 6. 
Compra del planter. 

Activitat 7: Realització del Planning de 
plantació i distribució de les tasques. 
Cada grup d’alumnes de 6è apadrinarà un grup d’alumnes d’un 
nivell educatiu i cada membre dels grups cooperatius tindrà una 
tasca: 

Explicar com es planten els calçots: a partir d’una ceba.  

Explicar perquè es diuen calçots: perquè s’han de calçar per 
què la ceba, que es grilla creixi amunt buscant la llum. 

Explicar i ajudar a plantar. 

Activitat 8: Plantació. 
Padrins pagesos: els grans ajuden als petits. 

Plantar. 

Posar palla del galliner per sobre. 

Col·locar el sistema de rec, per exsudació, i explicar que és per 
estalviar aigua. 

https://photos.app.goo.gl/pDJYn6EgFDL35kbE2 

Activitat 9:  Seguiment de la plantació. 
Es treuen les  herbes, es calcen els calçots, es controla el rec. 

Activitat 10:  Dissenyar la jornada 
gastronòmica Balticalçotast. 
Els alumnes planifiquen un dia en què es colliran els calçots, es 
tallaran, couran i es menjaran amb la salsa de calçots i pa.   

Fan un horari, consensuat amb els mestres, de manera que 
cada classe baixarà a veure com els alumnes de 6è cullen, tallen 
i couen calçots; i després fan el tast, a una hora determinada. 

Han de calcular les taules que es necessiten per demanar-les a 
l’ajuntament. 

També han de calcular el pa que es necessita, els bols, 
tovallons, estovalles. 

https://photos.app.goo.gl/vsdE3tlBHDaWttvR2
https://photos.app.goo.gl/pDJYn6EgFDL35kbE2
https://photos.app.goo.gl/vsdE3tlBHDaWttvR2
https://photos.app.goo.gl/pDJYn6EgFDL35kbE2


Activitat 11: Elaboració 
de la salsa de calçots 
Es demanen receptes a les famílies que 
l’elaboren o les busquen per internet. 

Es fa una posada en comú i se’n tria 
una. 

Càlcul de les quantitats d’ingredients 
que cal comprar per a tota l’escola. 

Compra en comerços que venen 
productes de proximitat i ecològics. 

Elaboració de la salsa pròpiament dita. 

h t t p s : / / p h o t o s . a p p . g o o . g l /
kl0hPfptqPgfVzD72 

Activitat 12: Jornada 
g a s t r o n ò m i c a 
BALTICALÇOTAST.  
A primera hora l’alumnat de 6è prepara 
els espais per on passaran els alumnes 

per veure tot el procés des de collir fins 
a menjar els calçots, i es distribueixen 
per tal d’anar explicant i guiant als 
alumnes més petits com si es tractés 
d’una visita guiada amb un tast per 
cloenda: 

Espai 1: Hort: collir.  En aquest espai es 
demana als alumnes que separin els 
calçots que surten en cada manat, els 

comptin i anotin per després poder 
calcular la mitjana de calçots per manat. 

Espai 2: tallar els calçots. 

Espai 3: Graelles on coem els calçots. 

Espai 4: Embolicar els calçots. 

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.

https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72
https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72
https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72
https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72


Espai 5: Tast.  L’alumnat de 6è fa una 
demostració de com s’han de pelar els 
calçots.  

Els alumnes van passant, agafen calçot, el 
pelen i tiren la pell a l’orgànic.  Avancen, 
agafen pa i van a sucar-lo als bols ja preparats 
a les taules.  Es pot repetir! 

https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72 

Activitat 13:  Fem crema 
catalana. 
En moltes ocasions com a postre de la 
calçotada es fa crema catalana, per això, amb 
els nostres ous vam decidir fer crema catalana. 

Una mestra de l’escola aporta la recepta de 
l’àvia Paquita, vallenca de tota la vida. 

Els alumnes copien la recepta i l’elaboren.  Es 
fa la crema i es crema al gust. 

https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72
https://photos.app.goo.gl/kl0hPfptqPgfVzD72


Calçotada de famílies. 

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) va organitzar una 

calçotada dins d’una jornada de treball per construir un túnel de 

plantes aromàtiques al pati dels petits. 

https://photos.app.goo.gl/qPwfB6WDpnzAxwqm1 

Disseny de cartells per a l’hort. 

Els alumnes de 6è han dissenyats cartells per col·locar als 

diferents conreus en 3D amb el programa tinkercad, i després els 

han imprès amb la impressora 3D del centre. 

https://photos.app.goo.gl/qPwfB6WDpnzAxwqm1
https://photos.app.goo.gl/qPwfB6WDpnzAxwqm1


Recursos pel 
desenvolupament 
del projecte 
Recursos materials 

Hem procurat utilitzar recursos i materials propis, 
ja fossin del centre o en ocasions aportats pels 
mestres o les famílies.  D’aquesta marera 
eduquem en la sostenibilitat i la reutilització dels 
materials i eines. 

Quan hem hagut de comprar, ho hem fet en 
comerços de la ciutat, de proximitat i ecològics.



Recursos pel desenvolupament del projecte 
Recursos econòmics 
El projecte no ha suposat una gran despesa, perquè molts dels materials han estat reutilitzats o cedits.



Continguts i competències 
Aquest projecte ha estat treballat de manera interdisciplinària, a través de totes de les àrees curriculars.







Valors que es desenvolupen 
El nostre objectiu general com a escola és formar persones.  
Persones compromeses amb la societat, respectuoses amb el 
medi ambient, sanes físicament i psíquica i arrelades a la terra; 
la terra en un sentit ampli, el planeta terra i la terra que els ha 
vist néixer o que els ha acollit.   

Si el nostre alumnat se sent estimat, serà capaç d’estimar la 
natura i els altres.  Per això tots els valors estan sempre 
presents en totes les activitats de l’escola, no es poden destriar.   

Sempre hi ha un moment de reflexió, de discussió, d’interioritat, 
per aconseguir una bona autoestima i projectar-la per millorar la 
convivència escolar i ciutadana. 

En definitiva, els valors que es treballen són: 

- Amb el nom baticalçotada es pretén inculcar la pertinença 
d’escola, estar orgullosos de formar part de la família balti, on 
cadascú és una part important.  També es pretén arrelar als 
alumnes a la nostra ciutat ja que tenim una part important 
d’alumnat que prové d’altres ciutats o d’altres cultures, i una 
manera important d’aconseguir-ho és conèixer el nostre entorn 
proper i participar en les nostres tradicions i patrimoni cultural, 
en aquest cas conèixer el cultiu del calçot i la festa de la 
calçotada. 

- També treballem els valors democràtics essent els alumnes 
qui proposen el cultiu a cultivar. 

- L’esforç i la cura: si cuidem el que plantem i ens esforcem a 
treballar, obtenim la recompensa d’un aliment saludable i 
ecològic. 

- Iniciativa en proposar accions i idees i presa de decisions 
responsable i crítica. 

- L’ajuda, la solidaritat, la generositat: els grans ajuden als petits 
en la realització de les tasques de l’hort. 

- La participació: es pretén que tota la comunitat educativa 
s’involucri en aquest projecte, encara que el principal 
protagonista és l’alumnat. 

- El respecte i la tolerància envers els altres mitjançant les 
relacions que s’estableixen en la realització de les activitats 
cooperatives i col·laboratives.  

- El civisme: respectem el que els altres companys han plantat. 

- Organització i treball, planificant els bancals i els cultius i 
realitzant les tasques de manteniment de l’hort, del galliner i del 
compostatge d’una manera responsable. També saber treballar 
en grup cooperatiu i acceptar les opinions dels altres. 

- L’emprenedoria 



Fonamentació del coneixement de 
l’agricultura i l’alimentació ecològica 
El calçot és un producte típic de Valls, nascut a Valls, per 
casualitat.  Per tant,  els pagesos vallencs elaboren el seu propi 
planter, ecològic, ja que la ceba no té massa problemes amb les 
plagues. 

Els alumnes han investigat l’origen dels calçots i la seva 
producció des del planter de la ceba fins al calçot.  És un procés 
natural, sense agents externs. 

Ells saben des de petits que en el nostre hort no utilitzem 
productes químics.  Al llarg de l’escolaritat es va treballant 
l’agricultura i ramaderia ecològica.  S’associen diferents cultius 
per evitar plagues i la rotació de cultius per enriquir la terra de 
nutrients. 

Per altra banda fem compost a partir de residus orgànics, per 
utilitzar-lo a l’hort, en compte de fertilitzants químics. 

Utilitzem productes de l’hort per fer receptes de cuina ecològica 
i saludable: amanides, truites de faves, flams, magdalenes, coc 
ràpid, calçots, crema catalana, gelat, batut de maduixes.  En 
aquest projecte s’ha seguit tot el procés del calçot, des de com 
aconseguir el planter fins que ha arribat a la taula i l’hem menjat. 
Sempre es treballa per inculcar els valors d’una alimentació sana 
i sostenible. 

Els alumnes també utilitzen eines com la fanga de doble mànec, 
tal i com ho feien els nostres avis. 

Els alumnes expressen i exterioritzen el bo que són  les receptes 
que realitzem, i això s’aprofita per valorar que estan fetes amb 
productes ecològics i produïts per nosaltres. 



PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
DEL PROJECTE 

Comunicació a través de la web de l’escola.   

http://agora.xtec.cat/ceipbaltasar/general/balticalcotast-clavant-les-arrels-a-valls/ 

Comunicació a través de les xarxes socials (facebook, twitter...)  https://
www.facebook.com/escola.baltasarsegu                

https://twitter.com/escbaltasarseg 

Diari local El Vallenc 

http://agora.xtec.cat/ceipbaltasar/general/balticalcotast-clavant-les-arrels-a-valls/
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu
http://agora.xtec.cat/ceipbaltasar/general/balticalcotast-clavant-les-arrels-a-valls/
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu
https://www.facebook.com/escola.baltasarsegu


AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
En l’avaluació distingirem dos moments.  Per una banda l’avaluació que s’ha fet dels alumnes de 6è i per l’altra l’avaluació del projecte. 	 

Avaluació de l’alumnat 
Per tal de realitzar una avaluació acurada s’ha elaborat unes rúbriques d’autoavaluació i coavaluació per afavorir la reflexió personal  (veure 
annex 1).  



Avaluació del projecte



PERSPECTIVES DE FUTUR 

A partir d’aquesta experiència pensem que en  seria 
positiu que cada grup-classe apadrinés un bancal i que 
posin els responsables de plantar, de cuidar el cultiu, de 
mantenir-lo. 

Una altra acció seria la recuperació de llavors autòctones 
i la implementació de vivers. 

Ens agradaria fer xarxa amb altres escoles per treballar 
la permacultura. 

Continuar amb els padrins de l’hort perquè permet 
treballar valors com l’ajuda, la cooperació, la 
responsabilitat.



ANNEXOS 
1. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ 
RÚBRICA DEL TREBALL A L’HORT 



      RÚBRICA PERSONAL D´AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP



   RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL TREBALL D’UN CONREU. 



RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ DE LA JORNADA GASTRONÒMICA.



Hi ha dos regals que hem d’oferir als 
infants, un són arrels, l’altre són ales.

Anònim 




