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DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària:  

“Els alumnes han de ser protagonistes conscients i actius del seu desenvolupament. Conèixer i cuidar el cos des 

d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament l’alimentació, l’activitat física i el 

descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més saludable. En aquest sentit, cal aconseguir que 

els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de 

la vida i també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables.” 

 

 

 

 



 3 

 

Índex 
 

1.- Títol del projecte. ......................................................................................................................................................................................................... 4 

2.- Dades del centre educatiu. ...................................................................................................................................................................................... 4 

3.- Dades de la persones de contacte que proposen el projecte. .......................................................................................................................... 4 

4.- Descripció del projecte. ............................................................................................................................................................................................. 4 

4.1. Objectius. .............................................................................................................................................................................................................. 16 

4.2. Agents implicats en el projecte ......................................................................................................................................................................... 17 

4.3. Descripció de les activitats desenvolupades. ................................................................................................................................................. 17 

4.4. Recursos pel desenvolupament del projecte (recursos materials i econòmics). ....................................................................................... 32 

4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars. ...................................................................... 34 

4.6. Valors que es desenvolupen. ............................................................................................................................................................................. 35 

4.7. Descripció de com a partir del projecte es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. ............................. 37 

5. – Pla de comunicació i difusió del projecte. .......................................................................................................................................................... 44 

6.- Avaluació del projecte (indicadors i resultats). .................................................................................................................................................... 45 

7.- Perspectives de futur. ................................................................................................................................................................................................ 51 

8. Conclusió ..................................................................................................................................................................................................................... 53 

9. Annexes ........................................................................................................................................................................................................................ 54 

 

 



 4 

1.- Títol del projecte. 

Re-evolucionat i re-aprenent del nostre entorn. Els infants emprenedors. 

2.- Dades del centre educatiu. 

  Escola el Bosc de Mont-ral- ZER El Francolí. (Alt Camp) 

  Codi: 43012903 

  C/ Major núm. 4 

43364 Mont-ral 

e3012903@xtec.cat 

Telèfon. 667166106 

3.- Dades de les persones de contacte que proposen el projecte. 

 Judith Giró Corts i Eva Gilabert Rofes 

4.- Descripció del projecte. 
 

L’escola el Bosc està situada al poble de Mont-ral, tal i com indica el seu nom. La població no forma un sol nucli agrupat, al 

contrari, és distribuïda de manera desigual dins el territori. Cal distingir quatre nuclis urbans: Mont-ral, Farena, l'Aixaviga i el 

Bosquet, i dues zones de masies disperses: Cabrera i la Cadeneta. Hi ha, a més, diferents masos aïllats. Amb una població 

aproximada de 182 habitants. El territori és enlairat i divers, format per dues zones ben diferenciades: la vall del riu de la 

http://www.altcamp.info/montral.htm#farena
http://www.altcamp.info/montral.htm#aixaviga
http://www.altcamp.info/montral.htm#bosquet
http://www.altcamp.info/montral.htm#bosquet
http://www.altcamp.info/montral.htm#cabrera
http://www.altcamp.info/montral.htm#cadeneta
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Glorieta i la vall del riu Brugent. Ambdós rius drenen el terme i llurs cursos són paral·lels. Són afluents del Francolí per la dreta. 

Malgrat la seva proximitat a la mar, el clima és molt extremat degut a l'altitud del terme, que arriba fins als 1.075 m al Puig 

Pelat i la seva cota més baixa és de 375 m, al límit inferior de la vall del riu de la Glorieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipi fou majoritàriament agrícola. Actualment, existeix un petit nombre de comerços i serveis. Cal destacar dues 

empreses importants: un forn de pa i una piscifactoria, a més hi ha dos refugis, 1 hotel amb servei de restaurant, 1 

restaurant i alguna casa rural per la zona. Mont-ral s’ha convertit en una magnífica zona natural per practicar esports 

d’escalada, d’espeleologia,  caminar, anar amb bici, meditació, etc. Un espai ideal per tots aquells apassionats de la 

natura. 
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A la zona s’hi poden trobar diverses persones o entitats petites que realitzen treballs artesanals i ecològics tant de materials 

com d’aliments; magdalenes, formatges, embotits, cistells ,bijuteria, fusteria, vins i licors, verdures i planter ... això fa que a 

l’estiu s’organitzin diverses fires i mercats  artesanals dels productes de l’entorn a tots els municipis de la zona. 

 

L’escola el Bosc s’ha reobert aquest curs 2016-17 després de més de 18 anys tancada per falta d’infants al municipi. Durant 

molts anys no hi hagut natalitat al poble, però fa uns quants anys amb la onada de repoblació de famílies joves, 

emprenedores, amb una mirada oberta, respectuosa i innovadora vers l’educació dels seus fills/es i amb la recerca d’una 

nova vida més tranquil.la, allunyada de les ciutats i  amb contacte directe amb la natura, s’han establert parelles joves 

amb fills al Municipi i han decidit reobrir l’escola amb el recolzament de l’Ajuntament i Departament. Aquestes famílies 

treballen en el propi Municipi elaborant els seus propis productes locals i ecològics ( verdures, formatges, llet, infusions...) 

fomentant les petites empreses del sector agrícola més proper o bé promocionant el poble i l’entorn en diversos tipus 

d’allotjaments i cases rurals pròpies dins el sector de la permacultura i del sector responsable i coherent amb el medi 

natural i els ecosistemes. 

 

Actualment, a l’escola hi assisteixen 10 alumnes. 3 infants de P3 ,2 de P4, 1 de P5 i 4 de 3r de primària. En quan a recursos 

personals comptem amb 2 mestres al capdavant amb jornada sencera i amb la col·laboració dels 3 especialistes de ZER 

que van venint a moments puntuals. 

 

Des del projecte de direcció i el projecte educatiu s’opta per una escola que tingui com a objectiu comú ser un espai 

d’aprenentatge, benestar i seguretat que permeti els infants equivocar-se per aprendre, créixer en autonomia, on conviure 

de forma harmònica i desenvolupar al màxim les seves capacitats, competències, habilitats i aprenentatges, amb una 

sòlida base emocional i social. Un projecte al capdavant basat en els principis de la pedagogia sistèmica, l’enfocament 

de l’educació viva i activa, els principis de l’escola bosc i de l’educació en i per la natura, i la mirada respectuosa envers 
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els infants, famílies i entorn. No deixant de banda l’alimentació saludable ecològica i el respecte cap a l’entorn natural i 

cap a l’ecosistema on ens trobem. 

Des de l’escola ens arrisquem a no separar els infants per edats homogènies, sinó en crear una aula multigrau i internivells 

en tots els seus sentits i per mantenir un grup real heterogeni. Disposem de 3 espais grans on hi ha distribuïts 14 

racons/ambients/contextos d’aprenentatge que anem variant en funció de les necessitats i interessos del moment. Aquests 

espais són; el de creació artística plàstica, de joc simbòlic, de llengua, TIC/TAC, descoberta i experimentació, teatre i 

dramatització, de cuina, biblioteca, lògica i matemàtiques, costura, de geografia i història, fusteria, ciències i l’ espai de la 

llum. També tenim un espai exterior en construcció i remodelació per què passi a ser a la llarga un espai més 

d’aprenentatge. El nostre jardí que encara no el tenim del tot perfilat i ens ocupa part de les nostres reflexions i dels nostres 

somnis. És un espai ampli i lliure amb terra, amb una part gran amb molt de sol i unes vistes impressionants de les 

muntanyes, de la platja, dels municipis, de les ciutats, de la província en general. També tenim un espai més ombrívol una 

mica més petit, però força interessant, on hi ha un arbre, un om, prou generós. On es podríem muntar activitats de 

psicomotricitat o de risc prudencial. Els infants més grans normalment  l’usen per a fer cabanes  amb branques i diverses 

construccions.  La nostra idea és que sigui part dels altres espais/contextos del centre, que sigui un espai més on es pugui 

anar a realitzar activitats quan es vulgui, no volem que sigui només un lloc que es surti a jugar durant els 30 minuts 

d’esbarjo. Estem convençudes que seria un espai molt útil on podríem trobar un lloc mig tancat ( tipus caseta de fusta) on 

poder realitzar activitats lligades amb l’observació d’animals, d’insectes, un petit laboratori, coses d’astronomia...També ho 

voldríem relacionar amb la botànica, ens agradaria poder construir o elaborar laberints de plantes on els nens i nenes es 

poguessin amagar, córrer...amb l’arqueologia i recerca de minerals i fòssils,  i també fer una l’horta ecològica ( ja hem 

començat  aquest curs )construint un hort on poguéssim consumir i/o vendre els nostres productes. 
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En resum, disposem d’un espai prou ample amb sol i ombra, amb aigua, amb molta terra, pedres i poc ciment, també és 

important dir que comptem amb moltes ganes de tota comunitat educativa i el suport incondicional de l’Ajuntament a 

tirar aquest projecte endavant.  

Pensem en un espai obert on hi hagi lloc pel moviment lliure i creatiu dels infants, que hi hagi cabuda pel joc simbòlic i la 

recerca, els jocs amb aigua, alhora amb un espai natural i fràgil a la vegada on s’hagi de cuidar i respectar, tenint en 

compte els altres i un mateix, un espai on puguem trobar autosostenibilitat i benestar personal.  

És per això on aquests mesos i en aquest espai exterior, hem creat l’hort biodinàmic amb el suport de les famílies i la 

comunitat educativa ( Ajuntament, veïns, persones expertes...),  de cara al proper curs volem co-crear una zona amb 

plantes aromàtiques i remeieres i una zona  natural ( un petit estany)  on plantes, arbres i insectes convisquin amb nosaltres.   

Volem construir  un petit aiguamoll on els infants puguin 

observar l’evolució de les espècies en el medi. 

 

L’inici d’aquest projecte neix de la primera sortida al bosc i 

per l’entorn del Mont-ral dels alumnes de l’escola. Tots els 

dimarts els infants de l’escola surten al bosc a fer diverses 

activitats; conèixer l’entorn, les plantes, els insectes, els 

animals, a rehabilitar i restaurar camins, a llegir, a narrar 

contes, a jugar, a observar i explorar, aprenen valors de 

cooperació, d’ajuda, de benestar etc.  
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Al ser setembre era època de mores i les  vam recollir. També hi havia moltes plantes aromàtiques com ara; l’espígol, el 

romaní, la farigola, l’espernallac, la maria Lluïsa...  i vam fer alguns rams i poms d’olor per l’escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En arribar a l’escola vam parlar de fer melmelada amb les mores al taller de cuina,  i com que tenim  l’espai de costura van 

decidir també fer bosses d’olor amb totes les herbes aromàtiques que havíem trobat. A l’espai d’escriptura vam utilitzar la 

impremta i/o l’ordinador per poder fer les etiquetes dels pots i de les bosses, i els cartells per poder donar publicitat al que 

volíem fer.  
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Mes tard, a l’espai àgora ( espai de trobada, de 

resolució de conflictes, de meditació... de l’escola) es 

va parlar de què se’n podia fer de tot el que teníem fet 

i de tot el que podíem elaborar durant tot el curs, amb 

els diferents recursos naturals que podríem trobar en les 

diferents estacions. Els infants van decidir que es podia 

vendre a les famílies i a la gent del poble. Com que no 

hi havia cap fira artesanal en dates properes (les fires a 

Mont-ral i el seu entorn es fan a l’estiu) es va decidir 

organitzar una fira- mercat de productes artesanals a 

l’escola cada cop que tinguéssim una quantitat suficient de productes elaborats. I així és com ens vam anar animant i com 

es va crear l’origen per fer una mini-empresa 

d’emprenedors/es de productes artesanals i naturals elaborats 

pels infants de la nostra escola. Aquest va ser l’inici en el 

procés de la creació d’una petita i bonica empresa. 

Paral·lelament va sorgir amb la comunitat educativa la 

possibilitat de fer i construir un hort biodinàmic, on poguéssim 

observar la influència de la lluna, dels astres, dels planetes.... 

aprendre com repercuteix en les diferents  etapes en el 

creixement i decreixement de les verdures, del planter, i fins i 

tot com ens influencia a nosaltres mateixos. Vam començar 

per treballar la terra i el sòl, per reconèixer si era àcida o 
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alcalina, ser conscient del tipus d’adob i de fem que necessitem, 

...vam fer el nostre propi planter. Vam buscar les diferents 

maneres de fer compostatge. Tot lligat amb la formació d’escola 

Verda de la xarxa d’escoles Verdes de Catalunya. ( consultar a 

l’annex el projecte d’educació per a la sostenibilitat i el pla 

d’acció elaborat aquest curs 16/17 i de durada fins el 2020) 

En definitiva, aquest projecte enllaça de manera global i 

transversal, diferents tendències que es converteixen en una sola 

mirada; el coneixement de l’entorn amb les sortides al bosc que 

fem cada setmana, el disseny, la millora i la co-construcció d’un 

espai exterior d’aprenentatge i experimentació de l’escola,  la 

co-creació d’un hort biodinàmic, el coneixement de les plantes remeieres, conèixer els arbres fruiters adients al nostre 

context, l’alimentació conscient i de proximitat, el món de la meteorologia i la influència de la lluna, els tallers de creació 

culinària,  els tallers de costura i fusteria, el món de 

l’educació artística, la creació d’una petita empresa, la 

sostenibilitat,  la relació i els vincles amb tota la comunitat 

educativa. Un projecte d’escola rural molt humil i delicat 

però molt gran d’esforços, d’implicació, predisposició i 

motivació de tots aquells/es que creiem que una altra 

educació és possible. Un projecte obert al poble de Mont-

ral i a la societat en general, i a la seva participació. 
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Un projecte que traspassa les parets de l’escola, 

s’expandeix i s’introdueix a dins les cases de les famílies, a 

dins l’Ajuntament, per tot el Municipi, per les altres escoles 

que formen la ZER i altres centres educatius d’altres 

delimitacions, per altres províncies i territoris, fins a tot a 

empreses , organitzacions o associacions ben diferents 

que ens donen el seu suport i col·laboren en la seva 

mesura: IPHES- Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social, Escoles de música, BAHF, GOMA CAMPS, 

Estudis d’Arquitectura, Serveis de Biblioteques, museus..., 

La interconnexió entre aquesta diversitat de mirades és 

riquesa i és el que ens fa créixer i evolucionar per millorar i 

complementar. 
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Hem de tenir en compte i aclarir que des de l’escola agafem  la tendència de la biodinàmica, però no al 100% , perquè 

per fer-la bé, ens caldria tenir bestiari propi a l’escola, alimentar-lo amb el que cultivem, aprofitar els seus excrements i fer 

una pila de compost. A banda d’aplicar-hi preparats biodinàmics després de dinamitzar-los. Hem de conèixer el flux de les 

estacions i les influències planetàries. Conèixer i respectar les lleis del món orgànic, el ritme dels seus camps i el temps que 

les llavors necessiten. Les paraules "cultiu" i "cultura" pertanyen a la mateixa família. Retrobar la saviesa tradicional que ens 

lligava a la terra que ens alimenta. 

L'agricultura biodinàmica és una forma d'entendre la natura. Es creen espais (organisme granja) on tot es vincula. El que 

mengem afecta al nostre pensament, per això és tant important tenir-ho present. Tot el que fas cuidant la terra et retorna. 
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 La biodinàmica té presents els quatre regnes de la natura: 

 MINERAL. Amb cos físic, mesurable. 

 VEGETAL. Amb cos físic i vital. On les forces planetàries tenen la seva influència. 

 ANIMAL. Amb cos físic, vital i astral. Els animals tenen un creixement horitzontal. Tota l'espècie comparteix una única 

ànima i l'essència de  l'animal és única per tota l’espècie. 

 HUMÀ. Amb cos físic, vital, astral i el JO. Som únics, amb un jo propi però hem d'aprendre a treballar conjuntament. 
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CONEIXEMENT DE 
L'ENTORN. 
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Reconeixement in situ 
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 16 

4.1. Objectius.  
 

Tenint en compte que a nivell curricular l’escola ha de fomentar les competències d’aprenentatge al llarg de la vida amb 

l’objectiu de millorar els resultats educatius  i reduir les taxes de fracàs escolar, en el marc d’un sistema inclusiu i amb un 

compromís col·lectiu. Afavorint que tots els alumnes aprenguin més i millor, que consolidin el treball per competències per 

desenvolupar les capacitats personals i les habilitats social. 

 

És a partir d’aquí  que s’organitza aquest projecte per tal d’aconseguir 4 grans objectius principals i generals;  

 

1) Conèixer, aprofitar i reutilitzar el què ens dona l’entorn natural en el qual ens trobem ( bosc, camp, hort, jardí), tenint 

en compte el sentiment de pertinència a la cultura catalana, al municipi i agraïment a l’ecosistema i a l’ecologia 

natural. 

 

2) Elaborar i transformar els recursos naturals obtinguts i comercialitzar-los  d’una manera equilibrada, per aconseguir 

una escola sostenible en la mesura del possible. Iniciant-nos en el passos de la creació i simulació d’una petita 

empresa col·laborativa i local on l’alumnat es converteixi alhora en productor, comercial, dissenyador, venedor, 

tresorer, comptable, financer i inversor final. Tenint com a referència les empreses agrícoles familiars i properes de la 

zona del Municipi. Amb l’ajuda de tota la comunitat educativa. 

 

3) Fer ús de totes les capacitats i competències establertes en el currículum de la Generalitat de Catalunya. Sobretot i 

específicament pel que fa referència a l’àmbit matemàtic, l’àmbit lingüístic, l’àmbit de coneixement del medi,  

l’àmbit artístic i l’àmbit d’educació en valors, sense oblidar l’àmbit transversal digital. Aplicat al coneixement de 

l’entorn natural, social, la creació d’una alimentació saludable a través de l’hort i l’agricultura biodinàmica i la cuina. 
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4) Co-Crear un espai exterior obert, flexible, saludable, d’aprenentatge, respectuós amb el medi i amb les persones. 

Amb la possibilitat de construir un hort ecològic, amb un espai per plantes medicinals i remeieres, plantes 

aromàtiques, arbres fruiters, un espai de troncs, pedres  i aigua, un espai d’edificació amb fustes i palets, un espai 

d’observació d’insectes, un espai de descoberta, un lloc on les habilitats socials , comunicatives i de conviure en el 

món siguin presents des del respecte per l’ésser humà, un espai en definitiva d’aprenentatge amb i per l’entorn i el 

compromís de les persones, que no només promogui els valors de l’agricultura i l’alimentació ecològica i de 

proximitat, sinó que s’obri al municipi i repercuteixi en ell des d’una mirada d’interconnexió, evolució humana i 

sostenibilitat. 

4.2. Agents implicats en el projecte (recursos humans i col·laboracions amb altres entitats). 

- Grup d’alumnes internivells d’infantil i primària- 10 alumnes  

- Mestres ; 2 mestres 

- Comunitat educativa i extensible a serveis externs ( famílies, personal Ajuntament, pagesos del municipi, persones 

expertes en reconeixement de la zona, en plantes, ocells, insectes, en horta, en plantes medicinals i aromàtiques, els 

Agents rurals forestals, productors locals....) 

4.3. Descripció de les activitats desenvolupades. 

 

Tot el treball es durà a terme a partir de preguntes que posaran als infants en situació i que farà que en cada activitat 

hagin de resoldre algun problema a nivell de ciències, de càlcul, de mesures, de materials... Una de les bases de la 

proposta és el treball de reflexió i el diàleg filosòfic que anem fent com a base del nostre projecte educatiu. Partim d’una 

mirada àmplia, sistèmica i respectuosa, on creiem en uns alumnes capaços de fer per si sols/es, on l’adult es situa com a 
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acompanyant dels reptes que es van trobant els infants, un adult que dona temps, recursos i espais per aprendre, on la 

seva posició és en molts casos és de simple observadora  i on respectem els ritmes individuals, sense forçar.  

Nosaltres, com ja hem mencionat, tot hi tenir alumnes infantil i primària treballem en un sol grup internivell i multigrau, ho 

hem escollit així voluntàriament, on gairebé totes les sessions i activitats es realitzaran conjuntament , tant infants 

d’educació infantil com de primària cadascú dins el seu nivell, ritme i les seves possibilitats i capacitats. I adaptant algunes 

necessites i activitats pels nens i nenes d’infantil. 

Les activitats de conversa i de reflexió es duran a terme a l’espai de trobada àgora que tal com indica el seu nom és un 

espai creat per conversar, resoldre, reflexionar, concretar  i debatre. Les activitats de llengua es realitzaran a l’espai 

corresponent així com les de matemàtiques,  les de medi a de l’espai exterior ( bosc, jardí, fora de l’escola) o bé al seu 

interior, que tenen el seu lloc amb els materials que corresponen a cadascun. Les activitats d’educació artística també 

tenen un lloc on els infants poden trobat tot tipus de materials per tal de fer sorgit tota la seva creativitat. La costura també 

el seu lloc dins l’escola i és on es confeccionaran les bosses d’olor i finalment a la cuina és on es desenvoluparan totes les 

sessions de fer les melmelades. Les activitats d’edició de vídeos i creació de cartells interactius es faran a la zona TIC que es 

troba a l’espai de llengua. 

L’hort es durà a terme a l’espai exterior, el mercadet artesanal es durà a terme a l’entrada de l’escola, al hall durant el 

mesos d’hivern, i també a la plaça de l’Ajuntament si el temps ens hi acompanya, on finalment muntarem amb la resta de 

parades la pròpia de l’escola durant la Festa Major d’estiu del poble al centre de la vila. 

Partim d’una temporització actual i real d’un trimestre elaborat, tot i que el projecte és anual, es preveu continuïtat i té una 

projecció de cara a cada curs escolar ampliant i millorant l’espai exterior. El desenvolupament de les sessions aniran 

variant en funció de les necessitats del moment * posant especial èmfasi en com començarà, en els moments d'avaluació i 

en el tancament. 
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GRUP CLASSE 
 

DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR 

Tota l’escola- infantil i 

primària. Grup multigrau 

 

Tot el curs escolar 16/17. 

Continuïtat de cara al 

17/18 i posteriors cursos. 

Proposta inicial- 3 trimestres (setembre- juny) 2016/17 

 

 

 

 

 

ÀREES IMPLICADES TÍTOL  
 

Llengua  

Medi 

Matemàtiques 

Artístic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re-evolucionat i re-aprenent del nostre entorn. 

 Els infants emprenedors. 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS, CAPACITATS  I COMPETÈNCIES BÀSIQUES  CRITERIS D’AVALUACIÓ/ INDICADORS 
D’ASSOLIMENT 

CAPACITATS EDUCACIÓ INFANTIL 

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

-  Conèixer el valor monetari dels productes elaborats ( cada bossa , cada pot de 

melmelada , cada clauer- val 2 euros)  

- Observar i participar de les activitats i del mercat a mesura de les seves possibilitats. 

- Iniciar-se en la descomposició dels nombres i en el valor de les monedes ( euro i cèntims) 

- Fer ús de la reflexió, de la interacció i del diàleg amb els altres companyes/es. 

5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 

comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

- Expressar-se verbalment amb les persones que s’apropin al mercat, poder reflexionar en les   

diverses activitats proposades. 

- Confeccionar i crear les etiquetes dels productes d’una manera creativa. 

 

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i 

participar, gradualment, en activitats socials i culturals 

-  Conèixer les plantes aromàtiques seleccionades i els fruits trobats a l’entorn de Mont-ral. 

-  Gaudir de les excursions setmanals al bosc, i iniciar-se en el reconeixement de plantes,    

arbres i insectes. 

-  Prendre consciència de la importància de la conservació de l’entorn, l’hort i la zona  

exterior de l’escola- pati. 

-  Co-construir l’hort biodinàmic i tota la zona exterior amb la comunitat educativa.  

 

 7.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i 

aprendre a actuar en conseqüència. 

-  Adquirir uns bons hàbits de seguretat i higiene quan es va al bosc , quan es realitzen 

sortides , quan es treballa al sol de l’hort amb les eines ( aixada, pales, rasclet…) i quan 

s’estan fent activitats a la cuina. 

8.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels 

conflictes  

- Vetllar pel bon funcionament del grup  i pel treball cooperatiu. 

- Crear entre tots/es un mercadet per la fira de productes a l’escola, a la plaça Ajuntament i 

per la Festa Major amb els productes elaborats ( costura, plàstica ) i amb les verdures i 

hortalisses de l’hort. 

- Co-creació de l’hort i la zona exterior. 

9.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració 

social. 

- Fer ús de les normes pel bon funcionament del grup 

- Fer ús  de les pautes de respecte i educació durant totes les activitats . 

  

- Reconèixer i utilitzar les operacions 

bàsiques (suma i resta) per la 

venda dels productes del mercat. 

 

- Reconèixer el valor d’1 i 2 euros. 

 

- Participar activament de les 

converses que es generin a l’aula. 

 

- Interactuar de manera correcta i 

utilitzant un llenguatge adequat 

en les converses del mercat. 

 

- Crear etiquetes per les 

melmelades i per les bosses 

aromàtiques de manera creativa i 

utilitzant diversos materials. 

 

- Reconèixer les plantes de l’entorn 

més proper ( farigola, romaní i 

espígol), els insectes i els arbres 

immediats. 

 

- Seguir les instruccions d’una 

recepta, per poder-la elaborar. 

 

- Seguir les fases de creació, 

plantació i recollida de l’hort  

biodinàmic, plantes aromàtiques i 

remeieres. 

 

- Treballar de manera cooperativa , 

respectant les idees dels altres i 

defensant les pròpies de manera 

argumentada. 
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COMPETÈNCIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

- Interactuar adequadament amb les persones que s’apropin al mercadet a 

interessar-se pels productes. 

2. Competència matemàtica 

- Organitzar  la comptabilitat del mercadet i utilitzar els càlculs adequats a cada 

situació. 

- Cobrar els productes i donar els canvis. 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

- Conèixer les plantes de l’entorn, els arbres i els fruits que ofereix el bosc i distingir les 

seves transformacions en diferents productes. 

-  Prendre consciència de la importància de la conservació de l’entorn i de la seva 

riquesa: ecosistema, insectes, plantes, etc. 

- Participar en la co-creació d’un entorn proper més saludable: hort- jardí – bosc del 

municipi. 

4. Competència artística i cultural. 

- Confeccionar tot el material de manera que la seva estètica ajudi a la venda. 

5.  Competència digital. 

-   Adquirir bons hàbits de recerca, seleccionar i organitzar la informació de manera 

adequada. 

       6. Competència social i ciutadana.  

- Vetllar pel bon funcionament del grup i per fer un bon treball en equip ,cooperatiu i 

democràtic. 

7.Competència d’aprendre a aprendre  

- Prendre decisions sobre com s’organitza la feina ( en l’hort, en el bosc, la cuina o ens 

els espais)i ser responsable d’aquestes decisions. 

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

-  Organitzar una fira -mercadet per poder vendre aquests productes. 

-  Co-crear amb la comunitat educativa un hort biodinamic, una zona de plantes 

aromàtiques –medicinals i una zona exterior d’aprenentatge i descoberta.  

 

 - Participar activament de les 

converses que es generin a l’aula i 

fora de l’aula. 

 

- Interactuar de manera correcta i 

utilitzant un llenguatge adequat 

en les converses del mercat. 

 

- Comprendre i extreure informació 

dels textos treballats. 

 

- Reconèixer les plantes de l’entorn 

més proper ( farigola, romaní i 

espígol), els insectes i els arbres 

immediats. 

 

- Confeccionar els cartells de 

publicitat  del mercat de manera 

clara, entenedora i persuasiva.  

 

- Seguir les instruccions d’una 

recepta per poder-la elaborar. 

 

- Escriure les diferents receptes 

sense faltes, amb lletra clara i 

entenedora, i utilitzant l’estructura 

adequada. 

 

- Reconèixer i utilitzar les operacions 

bàsiques (suma i resta) per portar 

la comptabilitat del mercat. 

 

- Seleccionar les unitats i els 

instruments de mesura adequats a 

cada situació. 

 

- Comparar les diferents mesures 

per triar el recipient més adequat. 

 

- Reconèixer les plantes de l’entorn 

més proper i classificar- fent servir 
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claus dicotòmiques. 

 

- Seguir les fases de creació, 

plantació i recollida de l’hort  

biodinàmic, plantes aromàtiques i 

remeieres. 

 

- Elaborar cartells per a les 

melmelades i per a les bosses 

aromàtiques de manera creativa i 

utilitzant diversos materials. 

 

- Treballar de manera cooperativa , 

respectant les idees dels altres i 

defensant les pròpies de manera 

argumentada. 
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CONTINGUTS INFANTIL 

ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX  

- Exploració dels materials, objectes a nivell de sensacions i percepcions. 

- Aplicació d’hàbits bàsics; seguretat, higiene, autonomia, ordre. 

- Interès i curiositat pel món visual a través de les experiències sensorials de materials diversos d’exploració i amb el propi cos. 

- Iniciativa i constància en les activitats proposades. 

 

ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN I SOCIAL 

-  Observació indirecta i identificació a través d’imatges, de llibres, d’Internet, de contes, etc. de diferents plantes, abres, insectes i fruits que 

ens trobem pel bosc, a l’hort  i per l’entorn de Mont-ral. 

-   Distinció de les verdures i hortalisses plantades a l’hort. 

- Expectació per les explicacions dels companys/es i mestres.      

 

INTERCOMUNICACIÓ  I LLENGUATGES 

 Llenguatge Verbal 

- Adquisició de vocabulari relacionat amb les activitats de bosc: romaní, espígol, maria Lluïsa, bosc, pi, mores, codony...I en les activitats 

d’hort: planter ( enciam, tomaqueres, bajoqueres, pebrots, albergínies, bledes, cogombre , terra, verdures, etc.), en les activitats de cuina 

( pes, volum, massa, quantitat...) I en les de la fira- parada de productes artesanals ( bossetes d’olor, clauers, verdures, punts de llibre, etc.) 

- Comprensió i expressió oral de les vivències personals. 

- Associació imatge /paraula, paraula/paraula 

- Iniciació al llenguatge escrit en referència al projecte, introducció a les frases i al traça de l’escriptura en lletra de pa l. 

- Participació activa i adequació comunicativa                                   

- Esforç per expressar-se correctament. 

 

 Llenguatge matemàtic  

-   Relacions entre els diversos elements tenint en compte les qualitats perceptibles; color, forma  i grandària.  

-   Relacions quantitatives i qualitatives. 

-   Reconeixement de diferents operacions de quantitat: afegint, traient. 

-   Iniciació als nombres naturals 1-10 i repàs dels anteriors. 

-   Iniciació a la recerca d’estratègies de resolució  davant de problemes i plantejaments matemàtics. 

-   Comparacions de mides i mesures, semblances i diferències  en objectes del mercat. 

-   Voluntat de mantenir una actitud activa davant de les dificultats superables. 

Llenguatge plàstic 

-   Observació de característiques globals d’elements escollits iniciant-se en la lectura d’elements plàstics; forma, color, mesura, textura.  

-   Iniciació i Aplicació de tècniques bàsiques: pintura, dibuix, costura. 

-   Utilització d’instruments, estris i materials seleccionats 

-   Respecte pels materials i elements seleccionats, participant en la recollida. 
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CONTINGUTS PRIMÀRIA 

À
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a
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u
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a

ta
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n
a

 Comunicació oral 

 Interaccions en situacions comunicatives diverses. 

 Adequació del llenguatge a la situació comunicativa treballada.(atenció al client en una botiga) 

Comprensió lectora 

 Comprensió d’una recepta  

 Comprensió i anàlisis de certs paràgrafs del calendari llunar. 

 Comprensió i anàlisi d’un anunci publicitari 

 Utilització de recursos diversos , llibres de consulta, diccionaris ,internet... 

Expressió escrita 

 Estratègies per a planificar un text: la recepta i l’anunci. 

 Producció d’una recepta 

 Producció d’un cartell publicitari. 

Coneixement del funcionament de la llengua 

 Organització i estructura dels textos treballats. 

À
re

a
 d

e
 

m
a

te
m

à
ti
q

u
e

s Numeració i càlcul 

 

 Coneixent i ús del sistema monetari: l’euro 

 Interpretació i ús d’algunes unitats de mesura 

 Exploració de les propietats de diferents operacions. 

 Càlcul amb monedes : euros i cèntims 

 Estimació del resultats d’un operació. 

 Selecció del tipus de càlcul adequat a la situació que es planteja. 

 

À
re

a
 d

e
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l El món dels éssers vius 

 Classificació de diferents plantes  i verdures de l’hort i de l’entorn proper . Ús de claus dicotòmiques senzilles. 

 Interès per l’observació de plantes de l’entorn natural proper i del creixement i evolució del planter. 

 Estimació, preocupació, interès i cura de l’hort i els arbres i plantes de l’entorn proper i escola. 

Les persones i la salut 

 Caracterització de l’alimentació variada i equilibrada com a bàsica per a una vida saludable. 

Matèria i energia 

 Mesura , ordenació i comparació de materials: Capacitat. 

 Ús responsable de l’aigua. 

Entorn ,tecnologia i societat 

 Cura de les eines i materials 

Persones cultures i societat 

 Anàlisi de missatges publicitaris i valoració en la presa de decisions. 

 



 25 

À
re

a
 d

’e
d

u
c

a
c

ió
 

a
rt

ís
ti
c

a
 Percebre i explorar 

 Percepció i exploració sensorial de l’entorn natural. 

 Valoració i respecte per produccions d’un mateix i dels altres. 

Interpretar i crear 

 Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística. 

 Disseny i composició utilitzant diversos materials. 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ ACTIVITATS PER INFANTIL I PRIMÀRIA 

*modificació a Infantil 

MATERIALS 

RECURSOS 

ORG. SOCIAL TEMPS 

IN
IC

IA
LS

 Pensem, reflexionem i decidim- sobre les mores i plantes aromàtiques. 

Desprès de fer sortides al bosc i  recollir mores i plantes com ara espígol i romaní es 

parla de què es vol fer. Es decideix: 

-Fer melmelada 

-Fer bosses aromàtiques 

-Vendre els productes al poble i comprar jocs i materials  per l’escola. 

Llenguatge 

oral. 

Capacitat de 

reflexió. 

Gran grup. 4 sessions. 

 

Com es fa la melmelada? 

El docent dona als infants les següents preguntes: 

-Com es fa la melmelada? 

-Sabeu la recepta? 

-On podem trobar una recepta de melmelada? 

-De quina fruita la podem fer? 

Busqueu la recepta i feu un llistat del què necessitem. 

 

*Els mes petits d’infantil fan la melmelada i miren llibres i tutorials de receptes. 

Llibres de 

receptes. 

Ordinador 

 

Gran grup. 

Els alumnes de 

primària fan 

de lectors i els 

de P5 

juntament 

amb els de 

primària 

confeccionen 

la llista. La 

resta ajuda en 

la recerca 

mitjançant les 

il·lustracions 

que 

acompanyen. 

3 sessions 

fent 

diferents 

melmelades  

Sortida al bosc 

Desprès de recollir un seguit de plantes aromàtiques els infants amb l’ajut de diferents 

llibres de plantes i de senzilles claus dicotòmiques que tenen a l’espai de ciències 

busquen quines són les que han trobat i les preparen per fer les bosses. 

*Els d’infantil no fan les claus dicotòmiques. 

 

 

Llibres de 

plantes i 

ordinadors. 

Gran grup 3 sessions 
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Iniciem l’hort escolar- converses, diàleg  i reflexió 

Iniciem la creació de l’hort amb la comunitat educativa i els propis infants. 

Planifiquem el tipus de sòl, el planter, quin tipus d’hort volem , què farem del què 

conreem, com ho cuidarem, qui el cuidarà, quin és el millor lloc on fer-lo, etc. 

 

 

Famílies 

Experts en 

diferents horts 

escolars 

Infants i 

mestres. 

Gran grup 3 sessions 

D
E
S
E
N

V
O

LU
P

A
M

E
N

T Anem a escriure. 

Cada infant de primària escriu la recepta de la melmelada que cregui han d’elaborar 

seguint els passos que té a l’espai de llengua. (planificació, textualització i correcció) 

la correcció la fan mitjançant una llista de control que s’ha elaborat prèviament. 

*Els d’infantil fan associació imatge-text seguint els passos d’una sèrie. 

Quines quantitats necessitem? 

Quan ja han trobat la recepta i han triat la més adequada es plantegen noves 

preguntes: 

-Has trobat alguna mesura en la recepta? 

-Quines? 

-Per quants persones és? 

-I si tu la vols fer per menys què hauràs de fer? 

-I per més? 

 

*Els d’infantil observen aquesta activitat. 

Llibreta 

Llapis, goma 

Imatges sèrie 

infantil 

Individual  

Alumnes de 

primària. 

2 sessions 

Materials de 

l’espai de 

matemàtiques. 

Regletes, 

àbac... 

Petit grup. 2 sessions 

El cost 

Ara que sabem tots els ingredients que necessitem i tenim les mesures, calcula quan 

costaria fer un pot de melmelada. 

-És important la mida del pot en el preu? 

-Busca quan val un pot de melmelada casolana i compara’l amb la que farem a 

l’escola. 

-Si  la fem d’una altra fruita, el preu variarà? 

* Els d’infantil busquen pots de receptes en diferents catàlegs , miren els preus i 

comparen. 

 

Balances  

Provetes 

Pots de vidre... 

Catàlegs 

d’alimentació. 

 

 

Petit grup 

1 sessió 

Triem el pot 

Mesurem quan hi cap a cada pot dels que tenim per decidir en quin farem la 

melmelada.  

-Hi cap al mateix a tots els pots? 

-Quin creieu què és el més adequat? 

Pots i aparells 

de mesura. 

PG 1 sessió 

Tenim una visita! 

Desprès de buscar tota aquesta informació i abans d’elaborar la recepta ens visita 

una àvia que fa melmelades pels clients del seu allotjament rural i els parla dels 

diferents tipus que fa i com els elabora. També els informa d’alguns petits trucs. 

Persona adulta 

experta. 

Llibres de 

recepta. 

GG 1 sessió 
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Fem la melmelada! 

Podem gravar com fem la melmelada en vídeo! 

-Un cop finalitzada què s’ha de fer per conservar-la durant mesos? 

-Per què ho hem de fer? Què passaria si no ho féssim? 

Després es visualitza el vídeo i mitjançant una co-avaluació es decideix quins aspectes 

s’han de millorar per la propera vegada. 

*Els d’infantil no fan aquesta activitat. 

Fogons 

Olles  

pots 

ingredients 

tableta per a 

la gravació. 

GG 2 sessions 

Jocs dels sentits- Olorem. 

Amb les herbes aromàtiques que han recollit organitzen una taller d’olors. 

En uns pots d’espècies buits hi posen les diferents herbes i tapen el vidre. Posen un 

número a cada pot i juguen a endevinar quina herba hi ha a cada lloc 

Herbes  

pots 

GG 3 sessions 

Fem les bosses aromàtiques. 

En parelles els infants van a l’espai de costura i juntament amb la mestra responsable 

confeccionen les bosses mentrestant els altres tallen i esmicolen les herbes per poder 

fer més bosses. 

 

Teles, Fils 

màquina de 

cosir i telers. 

Tisores. 

parelles 

GG 

4 sessions 

Dissenyem les etiquetes. 

-Què hi ha de dir en una etiqueta de melmelada? 

-I a les etiquetes de les bosses aromàtiques? 

Donem diferents models per agafar idees de què s’ha de posar. 

-Volem posar-hi un nom? 

-Volem fer un dibuix a l’etiqueta? 

Elaborem les etiquetes.  

Materials 

diversos: robes, 

retoladors, 

cartolines... 

GG 3 sessions 

 Altres utilitats de les mores. 

-Hi ha altres fruites del bosc o del camp que puguem collir? 

Podem collir mores tot l’any? 

-I les plantes en quina època fan més olor? Totes floreixen al mateix temps?  

Fes un petit calendari per saber quan es poden collir algunes fruites o fruits i quines 

plantes  podem trobar a l’entorn en diferents moments de l’any. 

Materials 

diversos per a 

l’elaboració 

del calendari. 

GG 2 sessions 

 Recollim altres fruits 

Posteriorment es recullen altres fruits com ara pomes, codonys i taronges. També es fa 

melmelada de totes elles. 

 

Pomes. 

Taronges. 

Codonys. 

Castanyes. 

Estris de cuina. 

 3 sessions 

Fem propaganda. El màrqueting. 

Per poder donar a conèixer aquesta activitat es fa una recerca de diferents cartells 

de mercats artesanals i de fires i s’elabora un cartell  on hi ha el dia ,el lloc i el preu 

dels productes.  

*Els d’infantil fan dibuixos per adjuntar al cartell. 

Paper i 

retoladors,   

Dibuixos 

seleccionats 

dels petits. 

GG 3 sessions 
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Veniu a comprar. Difusió  

Per tal de poder vendre els productes es fa un correu a les famílies anunciant el dia de 

la venda. 

També s’informa a l’Ajuntament perquè es faci saber a la resta de gent del poble. Es 

pengen els cartells pel poble.  

cartells Petit grup.  

Cada grup 

s’encarrega 

d’una de les 

tasques. 

2 sessions 

Preparem la comptabilitat.  

Què haurem de fer per poder saber quantes melmelades i bosses hem venut i quants 

diners hem guanyat? 

Es prepara un full on els venedors anotaran les vendes, el preu, i tot el referent a 

cadascuna de les comandes . Al final del dia es farà un balanç econòmic per veure 

els guanys. 

Es treballa el sistema monetari. 

*s’adapta el full de compres i vendes per infantil 

 

Material 

matemàtic. 

PG  

primària 

2 sessions 

 Planifiquem l’hort 

Condicionem l’espai exterior. Treballem el terra, anem a buscar terra alcalina i la 

posem damunt la terra àcida, hi afegim fem de cavall, la barregem i la deixem 

reposar unes 2 setmanes. 

 

 

 

Famílies 

Infants 

Mestres 

Ajuntament 

Experts en 

horts 

biodinàmics 

Gran grup 4 sessions 

Taller de horts i jardins ecològics – hort biodinamic 

Ens visita un expert del tema, que és pare de la comunitat escolar, i ens explica quins 

avantatges i inconvenients té aquest tipus d’hort i jardins. En explica la influència de la 

lluna i del sastres com repercuteixen en el creixement i decreixement de les verdures i 

hortalisses i en nosaltres mateixos com a éssers vius, també parlem dels benefici de 

l’hort i jardí ecològic pel benestar de la salut,  del compostatge, dels fertilitzants 

naturals, dels insecticides i fungicides 

 

Infants 

Mestres 

Expert en el 

tema 

Calendari 

llunar del 2016 i 

del 2017 

Gran grup. 

 

3 sessions 

Fem el nostre propi planter. 

Amb llavors ecològiques fem el nostre propi planter a l’escola, tenint el compte la 

climatologia de Mont-ral 

 

 

 

 

Llavors 

ecològiques 

Terra 

Safates de 

planter 

Aigua 

 

Gran grup 2 sessions 

 Plantem el nostre planter 

Al cap de 15 dies el planter ja ha crescut i l’hem de plantar directament a la terra de 

l’hort. L’expert en horts ens explica quines verdures poden anar juntes i quines no. 

Anem plantant el planter segons l’època de l’any , la temporada, el clima i les 

temperatures de Mont-ral. 

Hort  

Infants  

Mestre 

Expert 

Calendari  

Gran grup 4 sessions 

alternes 
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llunar de  l’any 

actual 

Cuidem l’hort 

Cada matí el reguem i li anem traient les herbes i el pugó, que hi pugui haver, amb les 

mans. Parlem de que de cara al curs vinent podríem posar palla al damunt de la terra 

perquè no surtin les males herbes. També tenim molta cura a l’hora de regar de no 

malbaratar l’aigua. 

Hort 

Infants i 

Mestres. 

Mànega  

Aigua 

Gran grup o 

petit grup  

Cada dia 
 Recol·lectem les verdures i les hortalisses 

Un cop han crescut les collim 

 

 

Hort 

Infants i 

mestres 

Gran grup i/o 

petit grup 

3 sessions, 

en funció 

de la 

recol·lecta 

 Decidim què fem amb els productes de l’hort 

Conversa per decidir què volem fer amb els productes de l’hort. Reflexió conjunta. 

Decidim que la primera vegada, els repartirem i  se’ls menjarem a casa amb les 

famílies. Les properes ocasions les vendrem en les diverses paradetes que anem fent 

durant el curs i a l’estiu al mercat de la festa de productes artesanals i ecològics que 

es celebra al municipi. 

 

Hort 

Infants i 

mestres 

Gran grup 1 sessió 

S
ÍN

TE
S
I Visita a empreses locals de la zona 

Visita a l’explotació agraria i alimentària -formatgeria la Vall del Brugent de 

Capafonts. 

Infants i 

Mestres.  

Experts. 

GG 1 sessions 

sortida 

2 sessions 

de treball 

Preparem la paradeta. Rols; venedor, secretari  i tresorer. 

Cada un dels infants té una tasca a fer. Han de decidir qui farà cadascuna de les 

feines i què comporta fer-la. 

Posen tots els productes de manera atractiva i fan els cartells amb els preus. 

També preparen un cartell per anunciar què es vol fer amb els diners que es recaptin. 

Melmelades, 

verdures, 

hortalisses, 

clauers, punts 

de llibre, taula, 

canvi, rols 

destinats ... 

GG 2 sessions. 

Oh Benvinguts passeu passeu. 

Els infants reben als compradors/es i practiquen les fórmules de cortesia que es donen 

en un intercanvi comercial. Cadascú fa la feina que prèviament havia triat. 

 Saludar. 

 Explicar quin producte venen.  

 Com l’han elaborat. 

 El preu.  

 Cobrar . 

 Donar les gràcies. 

 Acomiadar-se. 

 Anotar la venda. 

Paradeta amb 

els productes 

elaborats i/o 

de l’hort 

escolar. 

Infants, famílies 

i mestres 

GG 3 sessions- 

fins que 

s’acaba el 

producte. I 

a la Festa 

de Major - 3 

dies 
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I ara què comprem? 

Quan s’acaba es recull la paradeta i es fa el recompte dels guanys.  

Els alumnes del grup dels mitjans calculen quins dels materials que volien comprar per 

l’escola podran adquirir. 

Posteriorment es fa la comanda per Internet, els mateixos infants la realitzen. 

Caixa per 

desar els diners 

obtinguts. 

Ordinador per 

buscar els 

objectes que 

volem 

comprar. 

Infants i 

mestres. 

GG 2 sessions,  

 Com ha anat tot el procés? 

Reflexió a la zona àgora per prendre nota de com s’han sentit els alumnes, com ha 

anat el procés, coses a millorar, properes fires... 

 

Llenguatge 

oral i 

capacitat de 

reflexió i 

autoavaluació 

Infants i 

mestres 

GG 1 sessió de 

tancament. 

En resum les nostres activitats d’aquest curs 2016/2017 en aquest projecte han estat: 

- Sortides al bosc setmanalment per conèixer l’entorn, plantes, arbres i insectes- pertinència al municipi 

- Converses i reflexions sobre què fem amb allò què trobem o bé obtenim. 

- Tallers de cuina- Elaboració de melmelades ecològiques. 

- Tallers de costura - Elaboració de bosses d’olor. 

- Tallers d’impremta i educació artística- elaboració de l’etiquetatge per la venta. 

- Tallers sobre diferents tipus d’hort. 

- Tallers sobre hort i agricultura biodinàmica i calendari llunar. 

- Elaboració del planter i plantació posterior. 

- Co-construcció de l’hort amb la comunitat educativa.  

- Cura de l’hort i recol·lecta. Sensibilització vers el respecte pel medi ambient. 

- Reconeixement del sistema monetari. 
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- Establiment de rols d’empresa. 

- Preparació del Mercat- fires de productes artesanals i ecològics. 

Les activitats previstes noves i  d’altres de manteniment i de continuïtat pel curs vinent 2017/2018 seran: 

Seguirem amb la continuïtat de totes les activitats, però n’incorporarem unes altres de noves i sumatives al nostre projecte. 

- Fer el propi compostador amb fustes i utilitzar el compostatge per l’hort. 

- Introducció del vermicompostatge, l'autoabastiment d'adob a través del procés de descomposició de  les restes 

orgàniques acumulades mitjançant cucs i altres insectes i microorganismes. És important per entendre tot el procés. 

L'humus extret l'aplicaríem a l'hort i als arbres i no hauríem de portar fem de fora. 

- Reconèixer els arbres fruiters i decidir quins plantar. 

- Reconèixer els arbres autòctons de la zona i decidir quins i a on plantar. 

- Co-construir amb la comunitat educativa una zona de plantes aromàtiques i plantes medicinals. 

- Perfeccionar les fires i parades, sota el criteri d’alimentació ecològica i de proximitat i productes artesanals elaborats 

pels propis infants. 

- Elaboració i co-creació del jardí com un espai natural més d’aprenentatge, de descoberta, de benestar i de 

moviment. 

- El tema de la gestió de possibles plagues que surtin a l'hort. Saber-les reconèixer, per què surten, què provoquen a les 

plantes i com eradicar-les mitjançant productes i mètodes naturals i ecològics. Farem  extractes naturals de plantes i 

altres preparats naturals i explicar perquè serveix cadascun (ortiga, cua de cavall, consolda...).  

- La gestió de les herbes adventícies: per què surten? N'hi ha de comestibles? Com fer que no en surtin tantes? 

L'encoixinat natural amb palla.  
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-      Conèixer les associacions de plantes ("simpaties" i "antipaties" entre les verdures que plantem a l'hort) i la rotació de 

cultius (plantes més o menys exigents en nutrients, i la necessitat que la terra s'autoregeneri). 

-  Fer un petit estany, s'hi podrien incloure plantes aquàtiques. A l'hivern algunes caldria tapar-les perquè no aguanten 

el fred. Que hi hagin peixos és molt important perquè es mengen es larves dels mosquits que hi van naixent. 

-  Muntar algun tipus d'hivernacle petitó al pati per posar-hi el planter.  

- A l'hivern també es podria fer el planter en testos o en algun recipient a dins l'escola (per exemple enciams) i collir les 

fulles per menjar-les al moment. 

4.4. Recursos pel desenvolupament del projecte (recursos materials i econòmics). 

Els recursos materials i econòmics que hem fet servir aquest curs 16/17  els descrivim a continuació; 

ACTIVITATS RECURSOS MATERIALS RECURSOS ECONÒMICS 

PRESSUPOST 

 

PER FER ELS TALLERS 

DE CUINA 

 

 

 

 

 

 

Pots de vidre per fer la 

melmelada. 

Utensilis pel taller de cuina; olles, 

culleres, espàtules, etc. 

Fruites per fer les melmelades: 

mores, pomes, codonys, taronja. 

Cuina i forn 

 

Els recollim per casa amb totes les famílies. 

 

Ens ho porten les famílies de casa. 

Ho obtenim del bosc i dels horts de pagesos 

ecològics del municipi, i de les famílies. 

Ho comprem dels diners de l’escola: 70€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 € 
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TALLER DE 

COSTURA-LES 

BOSSES D’OLOR 

 

 

Herbes aromàtiques ( farigola, 

romaní, espígol, maria Lluïsa, 

espernallac, etc.). 

Roba i fil pel taller de costura. 

Màquina de cosir i agulles. 

Tisores 

L’obtenim del bosc. 

 

Els ho regalen amistats, les famílies i les àvies del 

municipi. 

Ens la regala una àvia de l’escola. 

Les tenim a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0€ 

PER L’HORT I EL 

PLANTER 

 

Llavors per fer planter. 

Terra alcalina. 

Fem de cavall. 

Sacs de terra  

Eines per treballar l’hort. 

Fustes i canyes. 

Calendari Llunar 2016 

Calendari Llunar 2017 

Ens ho regala l’expert en horts. 

L’obtenim del bosc. 

L’obtenim de diverses famílies que tenen masos 

amb cavalls. 

Ens ho regalen alguns avis i famílies. 

L’obtenim del medi i del context de Mont-ral. 

Ens ho deixa l’expert en horts. 

El comprem amb els diners de l’escola. 8’80€ 

 

 

 

 

 

 

8’80€ 

FIRA DE PRODUCTES 

ECOLÒGICS I 

ARTESANALS 

Mostrador per parada i tendall 

 

Ens ho deixa l’Ajuntament.  

0€ 

 

TOTAL                                                                                                                                                                            

                 78’80 € 
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De la cara  a la continuïtat del projecte durant el curs 17/18 ja buscaríem maneres de co-finançamemt amb els materials i 

recursos que necessitarem. 

4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars.  

La descripció dels continguts i àrees estan especificades a l’apartat 4.3, on fem alhora una descripció breu de les activitats 

desenvolupades. 

INFANTIL- CAPACITATS PRIMÀRIA- COMPETÈNCIES 

Àmbit lingüístic 

Capacitat 4.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se 

en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

Capacitat 5. Progressar en la comunicació i expressió 

ajustada als diferents contextos i situacions de 

comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació 

comunicativa utilitzant estratègies conversacionals. 

Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i 

estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 

Competència 10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o 

autèntics, adequats a l’edat. 

Àmbit matemàtic 

Capacitat 4.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se 

en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

Capacitat 5. Progressar en la comunicació i expressió 

ajustada als diferents contextos i situacions de 

comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i 

emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. 

Competència 2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb 

les preguntes plantejades. 

Competència 3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic. 

Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions 

quotidianes i comprovar-les. 
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Àrea de coneixement del medi 

Capacitat 1.Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en 

el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats  

Capacitat 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en 

activitats socials i culturals 

Capacitat 7.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència 

Capacitat 8.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els 

altres i en la resolució pacífica dels conflictes  

Capacitat 9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència 

que el portin cap a la integració social. 

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 

cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els 

factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que 

els afecten. 

Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans 

amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic. 

Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements 

científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 

Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida 

quotidiana de forma segura i eficient. 

Àrea d’educació artística 

Capacitat 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà 

dels diversos llenguatges. 

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques 

multidisciplinàries. 

 

 

4.6. Valors que es desenvolupen. 
 

Creiem que l’alumne al final d’aquesta proposta didàctica haurà fet un camí per apropar-se a tenir els coneixements, les 

habilitats i les actituds necessàries per ; 

 

- Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que l’envolta, en la mesura en que la seva 

edat biològica i madurativa li permeti.  

- Plantejar-se, reflexionar i resoldre problemes i situacions diverses en col·laboració.  

- Interpretar la informació i analitzar-la críticament.  
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- Comprendre mínimament les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu entorn. 

- Expressar les seves idees d’una manera informada. 

- Saber fer un bon ús dels entorns digitals. 

- Treballar en equip i consensuar el punts de vista. 

- Donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més 

qualitat.  

- Saber expressar experiències i emocions a través de l’art i la creació culinària. 

- Promoure els valors de l’agricultura i alimentació més saludable, promovent valors socials, econòmics i ambientals. 

- Adornar-se del que significa els projectes sostenibles. 

- Iniciar-se en la mirada cap al món laboral, a base de potenciar actituds emprenedores cap a la visió del món 

actual. 

- Tenir cura de l’entorn, dissenyar i implicar-se la co-construcció d’espais comuns: hort, jardí, casetes, parades 

artesanals... 

 

Aquests valors, actituds, habilitats i coneixements es concreten en cada una de les activitats del punt 4.3 que hem 

enumerat més amunt, cap està deslligada, totes estan interconnectades i globalitzades per aconseguir la suma entre totes 

les vessants, per promocionar en definitiva, una major implicació de l’alumnat, famílies, mestres, municipi i tota la comunitat 

educativa en la societat i en els temes ambientals, socials, temes econòmics, de sostenibilitat, d’ecosistemes, d’agricultura i 

d’alimentació saludable. 
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4.7. Descripció de com a partir del projecte es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. 

En tot l’apartat 4 i en els seus subapartats es descriuen concretament i específicament de quina manera es treballa el 

coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica en el projecte global .   

Ressaltem i fem un breu resum d’aquelles activitats on treballem de forma més específica. 

 

- Sortides al bosc, conreus. Visites a petites empreses locals i artesanals. 

- Co- creació de l’hort escolar. 

- Tallers culinaris. 

- Tallers de costura amb material natural que hem trobat al bosc. 

- Cura de l’entorn exterior- jardí. Reconeixent i fent ús dels arbres i les plantes autòctones. 

- Parades de productes artesanal i ecològics. 
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 Amb totes les activitats de sortida al bosc i visita als conreus de la zona, reconeixent plantes, arbres i fruites. Visites a 

les petites empreses locals i artesanals properes a la zona de Mont-ral. 
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 Amb la fase de co-creació de l’hort escolar. Adequant el sòl, treballant la terra, fent el planter, coneixent 

l’agricultura biodinàmica i la seva filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 Amb la fase de tallers culinaris. Utilitzant productes ecològics i locals. 
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 Tallers de costura amb material natural que hem trobat al bosc. Confecció de bosses d’olor. 
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 Amb la fase de cura de l’entorn exterior- jardí. Reconeixent i fent ús dels arbres i les plantes autòctones.  
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 Amb la fase de parades de productes artesanal i ecològics. Vénen els nostres propis productes que hem elaborat de 

manera totalment artesanal. 
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5. Pla de comunicació i difusió del projecte. 

 

El procés de treball està documentat en diverses xarxes socials: facebook, twiter i el bloc d’escola on adjuntem i enllaçem 

totes les publicacions, articles, fotos, vídeos, sortides que anem realizant i que ja anem afegint a les xarxes socials 

esmentades. 

 Actualment, a la pàgina de Facebook hi publiquem, per exemple, fotos de sessions, fotos de les sortides, vídeos, fotos de 

grup i d’altres activitats relaciones amb la proposta. Cada article que es publica al bloc d’escola es dispara 

automàticament a twitter i a facebook. 

Els nostres links són; 

- Video Youtube de tot el procés - https://www.youtube.com/watch?v=0IZ_1IMyRJA&t=111s 

- Document adjunt del Projecte de Sostenibilitat i el Pla D’acció de l’Escola El Bosc de Mont-ral 2016-2020.  

-  Facebook  https://www.facebook.com/EscolaElBosc 

- Twitter https://twitter.com/Montral16 

- Bloc- http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0IZ_1IMyRJA&t=111s
https://www.facebook.com/EscolaElBosc
https://twitter.com/Montral16
http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/
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6. Avaluació del projecte (indicadors i resultats). 

Els indicadors d’assoliment utilitzats per avaluar el projecte estan especificats en el 4.3 on es descriuen les activitats 

desenvolupades. 

La creació d’una simulació d’empresa en format petit, de la co-reació de l’hort amb la comunitat escolar, dels tallers 

culinaris, de les sortides al bosc i de la creació d’un espai exterior com a zona d’aprenentatge en edats escolars ens fa 

adonar de la importància del treball competencial, de treball cooperatiu i de la responsabilitat que poden agafar els 

infants quan es senten compromesos i motivats per la feina i les tasques que fan. Aquest simple model de proposta 

pedagògica, creiem per la nostra àmplia i constatada experiència dins el món educatiu i social, que fomenta amb èxit la 

qualitat educativa, la relació emocional - social en els infants i les seves respectives famílies en els centres escolars, a l’igual 

que la col·laboració amb l’Administració local.  

Apostem per d’activitats vivencials i metodologies actives on realment l’infant és converteix en el centre de 

l’aprenentatge, i dirigeix amb l’acompanyament dels adults i infants més experimentats  el seu rumb, on aprèn per assaig –

errors a autoregular-se i autoavaluar-se. 

El més interessant de tot plegat, és que la simulació d’empreses de fires i mercats artesanals, la creació de l’hort, el 

reconeixent de plantes autòctones, etc. és una metodologia força útil que permet l’experimentació real d’activitats 

extretes. L’alumne experimenta i s’adona dels detalls principals, dels complementaris, dels errors, de les repercussions, de la 

comunicació, de la responsabilitat. 

El docents que ens trobem acompanyant el procés, a més de les funcions assignades d’ensenyament-aprenentatge, és 

fonamental que li dediquem una gran atenció a funcions de dinamització per fomentar i mantenir un bon ritme de treball i 

un esperit d’equip motivat i il·lusionat.   
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Podem dir que durant els primers trimestres que hem realitzat aquestes activitats els valors i els eixos transversals que hem 

constat com efectius són;  

1) El de millorar la pròpia qualitat de treball i feina.  

2) Ampliar l’esforç individual per aconseguir un èxit col·lectiu.  

3) Polir les formes de relacions humanes i socials. 

4) una major responsabilitat en les tasques indirectes. 

5) Re-formular el diàleg i la reflexió sobre diferents temes. 

6) Gaudir de l’aprenentatge i de l’experiència. 

7) Crear un context d’aprenentatge lúdic i agradable. 

8) Aconseguir un èxit a nivell educatiu en totes les àrees i en els diferents indicadors d’avaluació. 

Si amb només 1 curs de prova hem aconseguit assolir el 85% dels objectius proposats a l’inici de la proposta, creiem 

fermament que en els propers anys d’afinançament del projecte serà totalment un èxit. 

Cal tenir en compte que treballar en una aula multigrau rural no és gens fàcil, és un repte i per tant degut a la evidència 

de la gran diversitat de ritmes d’aprenentatges, de contextos familiars, vivències, coneixements previs, experiències, 

necessitats, nivells de desenvolupament, d’adaptació, de maduració, etc. és necessari que ens programem activitats de 

reforç i ampliació per permetre a tots els nens i nenes que avancin en el desenvolupament de totes i cadascuna de les 

seves capacitats.  

Les activitats d’avaluació i síntesis  ens serveixen per recollir el procés de desenvolupament seguit per cada un dels infants 

de l’escola. És l’anomenada última fase en la realització del projecte. Cal recapitular i sintetitzar, formular qüestions 

pendents i/o noves propostes de treball. Aquesta fase ens ha servit per valorar; com ha anat el projecte, el procés de 
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desenvolupament i per saber si el resultat final respon al que volíem i interessava als infants, respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge.  

 

S’ha dut a terme una observació contínua, global  i sistemàtica durant l’execució de les diferents activitats.  

S’han utilitzat observacions i registres de moltes de les activitats, comportament i actituds dels infants per controlar dades i 

per poder realitzar una avaluació completa i objectiva. Nosaltres donen molta importància al fet de documentar i fer 

visible el treball dels infants a l’escola mitjançant seqüències d’imatges i gravacions. La documentació és una eina més 

que fem servir per l’avaluació. 

 

En definitiva, les eines i instruments més utilitzats per avaluar i per millorar el procés d’ensenyament/ aprenentatge en el 

desenvolupament del projecte han estat : 

 

- Les observacions i els registres d’activitats.  

- L’anecdotari o llibreta/diari d’aula. 

- L’autoavaluació de l’adult/s implicats en l’educació de l’infant, el procés i progrés d’E/A, l’espai, els materials, els 

recursos, etc.  

- La documentació ( fotos i video) 

- La reflexió entre les mestres. 

- L’autoavaluació dels infants mitjançant llistats de control. 
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Alguns dels resultats finals seran: 

 

1)  La posada en pràctica real de la “Fira-  mercat  a la festa major d’estiu de Mont-ral”, on els infants puguin vendre 

tots els productes elaborats durant el curs( bosses d’olor, punts de llibre, productes de l’hort ecològic...) des de 

l’escola, conjuntament amb tots els altres estands de gent professional.  

2) Continuïtat de l’hort ecològic i la filosofia de l’agricultura biodinàmica. 

3) Continuïtat dels tallers amb experts sobre agricultura i alimentació saludable. 

4) Continuïtat de les sortides al bosc.  

5) Continuïtat dels tallers culinaris i ecològics amb productes de proximitat, de bosc o de l’hort. 

6) Co-creació de l’espai exterior amb zones de plantes i arbres autòctons, zones d’aigua i insectes, zones de motricitat, 

zones de joc simbòlic, entre d’altres. 

 

El procés final a la nostra escola sempre és fruit de les interaccions i del treball en equip de tota la comunitat educativa 

(infants, mestres, famílies i Ajuntament).   
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Aquesta és la graella d’autoavaluació dels infants d’educació infantil, l’acompanyaríem d’imatges. 

 

 

Graella  autoavaluació    
En acabar sóc capaç de :    

ATENDRE ELS CLIENTS A LA PARADETA    

SEGUIR LES INSTRUCCIONS D’UNA RECEPTA 

 
   

CREAR ETIQUETES PER LA MELMELADA 

 
   

RECONÈIXER LES PLANTES AROMÀTIQUES    

TENIR CURA DE L’HORT DE L’ESCOLA 

 

 

   

COL.LABORAR EN LES TASQUES  

 
   

RESPETAR ALS ALTRES 

 

 

   

 

Llegenda: 

Molt Bastant Poc Gens 
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Aquesta és la graella d’autoavaluació dels infants de primària: 

 

Graella  autoavaluació     
En acabar aquest projecte sóc capaç de:     

Llegir una recepta i fer-la seguint les 

instruccions. 

    

Escriure una recepta senzilla seguint 

l’estructura adequada sense faltes i amb 

lletra clara i entenedora. 

    

Reconèixer les plantes que hem treballat i 

classificat a classe. 

    

Utilitzar diferents recursos per classificar les 

plantes. 

    

Seleccionar les plantes més adequades 

per plantar en cada moment seguint les 

bases de l’hort biodinàmic. 

    

Tenir cura de l’hort de l’escola.(regar 

,treure herbes, collir...) 

    

Interactuar de manera adequada amb 

la clientela que visita la paradeta. 

    

Cobrar i tornar canvi correctament a la 

paradeta.  

    

Col·laborar de manera activa en totes les 

tasques que s’han dut a terme. 
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Respectar les idees dels altres i tenir-les en 

compte. 

    

7.- Perspectives de futur. 

TEMPORITZACIÓ I FASES DE TREBALL 

1R TRIMESTRE 2016 2N TRIMESTRE 2017 3R TRIMESTRE 2017 
STAND FIRA FESTA MAJOR- 

AGOST 2017 
CURS 2017/2018 

Fase disseny del projecte i fase 

difusió famílies i municipi. 

Sortides setmanals pels 

voltants del poble i pel bosc. 

Recol·lecció i inici de la 

elaboració dels diferents 

productes. Tallers culinaris. 

- Melmelada de mores, 

de taronja, de 

castanya, de codony, 

de poma. 

- Bosses d’olor de 

diferents herbes 

aromàtiques. 

Fires; a finals d’octubre i per 

Nadal. 

Obtenció de beneficis 

destinats a la compra de 

material matemàtic de 

metodologia activa. 

Fase perfeccionament 

disseny i millorar 

l’organització de la simulació 

de l’empresa d’infants 

emprenedors/es. 

Difusió i màrqueting pel 

municipi. 

Perfeccionant de l’empresa. 

Formació de diferents rols: 

venedor, secretari i 

comptable final. Simulació 

d’empresa. 

Elaboració de nous 

productes: bijuteria amb 

llavors de l’entorn, 

melmelades variades, bosses 

aromàtiques amb diferent 

format, punts de llibre amb 

fulles, etc. 

Fira de setmana Santa. 

Obtenció de beneficis els 

destinarem a la compra de 

material científic. 

Fase realització disseny pels 

cartells de la fira d’estiu. 

Fase màrqueting. 

Elaboració nous productes  

Presentació i difusió de la 

proposta a la premsa i els 

diaris locals. 

Concreció del projecte dins 

del programa de festa 

Major d’estiu de Mont-ral.  

Disseny gràfic, publicitat i 

màrqueting. 

Demanda dels permisos 

pertinents a l’Ajuntament 

de Mont-ral per poder 

muntar la fira durant el mes 

d’agost. 

Inici de la co-creació de 

l’hort biodinàmic. 

Tallers amb experts sobre 

horts ecològics i 

alimentació saludable. 

Inici de l’empresa 

Parament de l’estand de 

la Fira a la plaça de 

l’Ajuntament  

Elaborar estratègies 

comercials diverses. 

Inauguració de la parada 

amb els productes 

elaborats. Venta de 

productes de l’hort. 

Clausura de la fira. 

Comptabilització de les 

ventes i l’obtenció dels 

beneficis i guanys per 

destinar-los a l’espai 

exterior de l’escola- el pati. 

Cura de l’hort durant l’estiu 

amb la comunitat 

educativa i Ajuntament. 

 

Co- construcció i 

millora de la Zona 

exterior del jardí. 

Reconeixement i 

selecció de plantes i 

arbres autòctons. 

Reconeixement de les 

flors comestibles. 

Gestió de possibles 

plagues i eradicació 

amb productes 

ecològics i naturals 

Creació d’una zona 

de plantes 

aromàtiques i 

medicinals 

Fabricació del 

compostador i 

utilització del 

vermicompostatge. 

Gestió de les herbes 

adventícies. 

Conèixer les 
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associacions de 

plantes -"simpaties" i 

"antipaties" entre les 

verdures que plantem 

a l'hort) i la rotació de 

cultius. 

Zona de motricitat 

Zona d’aigua i 

insectes. Petit estany, 

on s'hi inclouran 

plantes aquàtiques. 

Construcción d’un 

petit d'hivernacle a 

l’exterior per fer el 

planter. 

Continuïtat de l’hort i 

l’agricultura 

biodinàmica, de les 

sortides al bosc, dels 

tallers amb experts, 

dels tallers culinaris, de 

l’alimentació 

saludable i de 

proximitat.  

 

 

 

 

 

Fet i acabat. Presentem la proposta didàctica Elaboració en un futur proper.  
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8. Conclusió 
 

Iniciar aquest projecte i una escola nova amb aquesta mirada comporta preguntar-se què entenem per educar i quin és 

el punt de partida del nostre centre. Així doncs, entenem que una escola que treballa per a la sostenibilitat i per la millora 

del medi ambient  i pel benestar personal és aquella que: 

 

- Capacita per l’acció vinculant a tota la comunitat educativa, mitjançant el desenvolupament d’ambients 

emocionalment estimulants i fomentant habilitats de pensament crític, reflexiu i participatiu. 

 

- Té voluntat de ser transformadora i, per tant, en el projecte de direcció i en el projecte educatiu cal que s’expliciti, 

sistematitzi i planifiqui la voluntat de canvi, tenint en compte la diversitat i potenciant la interacció, comunicació, 

reflexió i consens continuat. 

 

- Es compromet per tal que l’organització i funcionament de tota l’escola i la concepció flexible del currículum, es 

forgi a partir de la contextualització en l’espai i en el temps, i que vinculi el medi natural i social de l’entorn proper i 

del món. 

 

- Educa interdisciplinariament i transversalment des d’una perspectiva holística i sistèmica per l’autonomia i la 

solidaritat, la llibertat i responsabilitat, l’equitat i l’acció considerant la multidimensionalitat humana. 

 

- Promou un ensenyament aprenentatge com un procés constructiu des del diàleg i facilita estratègies per canviar la 
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manera de pensar el món i així poder canviar la manera d’actuar-hi. 

 

Al llarg del curs 2016-2017 hem iniciat aquest nou projecte educació per a la sostenibilitat i per la cura del medi ambient on 

vivim amb la finalitat d’adequar accions educatives conjuntes amb tota la comunitat  i que serveixin per afrontar, des de 

l’educació, els nous reptes i valors de la societat en la qual vivim.  

Som conscients que totes les actuacions són importants i sabem que els objectius que volem assolir no s’aconsegueixen 

immediatament, sinó amb constància i treball perseverant que pretenem desenvolupar mitjançant activitats senzilles que 

es repeteixen en el temps i s’amplien i es consolidin amb els anys. 

9. Annexes 

 Els nostres enllaços són els següents: 

- Video Youtube de tot el procés - https://www.youtube.com/watch?v=0IZ_1IMyRJA&t=111s 

- Document adjunt del Projecte de Sostenibilitat i el Pla D’acció de l’Escola El Bosc de Mont-ral 2016-2020.  

- Facebook  https://www.facebook.com/EscolaElBosc 

- Twitter https://twitter.com/Montral16 

- Bloc- http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0IZ_1IMyRJA&t=111s
https://www.facebook.com/EscolaElBosc
https://twitter.com/Montral16
http://agora.xtec.cat/escola-elboscmontral/
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“ Cada persona, en su existencia, 

puede tener dos actitudes: 

construir o plantar. 

Los constructores pueden demorar años en sus 

tareas, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. 

Entonces se paran, y quedan limitados por 

sus propias paredes. La vida pierde el sentido cuando 

la construcción acaba. 

Pero existen los que plantan. Éstos a veces sufren 

con las tempestades, las estaciones, y raramente  

descansan. Pero, al contrario que un edificio, el jardín jamás para de 

crecer. Y, al mismo tiempo que 

exige la atención del jardinero, también permite 

que, para él, la vida sea una gran aventura. “ 

 

 

 

Paulo Coelho. De su libro Brida 
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