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1.- Títol del projecte

«De l'hort de Gallecs a l'hort del Congost»

2.- Dades del centre educatiu

Nom del centre: Institut Marta Estrada

Codi de centre: 08074801

Adreça: C. Maria Palau, s/n 08403 Granollers

Telèfon de contacte: 937815097

Correu electrònic: institutgranollers@xtec.cat

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

Neus Ruiz España 

nruiz12@xtec.cat Telèfon de contacte: 653178698

Carles Serra Marimón

rserra39@xtec.cat Telèfon de contacte: 687243318

4.- Descripció del projecte

«De l'hort de Gallecs a l'hort del Congost» és un projecte que forma part del Projecte Educatiu de
Centre  (PEC)  i  està inclòs  en el  Pla  General  Anual  (PGA).  És  una  experiència  pedagògica
inclusiva desenvolupada en els nivells educatius de 1r i 2n d'ESO que neix a partir de la voluntat
de promoure els hàbits saludables i sostenibles i de fer un aprenentatge més lligat a l'entorn. 

El projecte es desenvolupa en dues etapes. D'una banda, els alumnes de primer d'ESO s'inicien
en el treball de l'hort realitzant una sortida per trimestre i duen a terme la producció d'aliments
locals, ecològics i de temporada. L'hort que treballen se situa a l'espai protegit de Gallecs, un
ecosistema periurbà d'unes 730 hectàrees situat a uns quinze quilòmetres de Barcelona. D'altra
banda, els alumnes de segon d'ESO, posen en pràctica al llarg de tot l'any tot allò que han après
el curs anterior i implanten un petit hort productiu i ecològic en una parcel·la d'uns 200 m2 situada a
l’espai comunitari «Espai Congost», un terreny al costat de l'institut on també hi participen altres
entitats.
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4.1. Objectius

Els objectius d'aquest projecte són els següents: 

a) Apropar a tots els alumnes a l'entorn de Gallecs i a un entorn més proper (el de l'hort  del
Congost)  i  aprofundir  en la  cultura de la sostenibilitat  i  en conceptes com l'ecologia i  el  medi
ambient. 

b)  Reflexionar  sobre els  models de producció agrària.  Conèixer i  posar  en valor  els  mètodes
agraris respectuosos amb el medi ambient i fer una anàlisi crítica de les conseqüències a llarg plaç
dels mètodes de producció agrària industrials. 

c) Fomentar hàbits d'alimentació saludable i ecològica a partir de: 

- l'anàlisi i la creació de petits entorns agrícoles a les àrees urbanes

- la producció d'aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient

d) Posar en pràctica tots els coneixements adquirits tant a nivell d'horta com digitals

e) Potenciar el treball comunitari, la cooperació, el diàleg i la responsabilitat

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

Al llarg d'aquests dos cursos els alumnes col·laboren amb diverses entitats: 

a)  Els alumnes de primer d'ESO han desenvolupat  diverses activitats a l'hort  de Gallecs amb
l'Associació Rave Negre (https://ravenegre.wordpress.com),  una associació formada per dues
pageses que treballen pel relleu generacional, per dignificar la feina del petit pagès el respecte i
preservació de la terra i la cultura i el món rural a Catalunya, fent agricultura ecològica i educació
agroambiental. Rave Negre ha dut a terme totes les activitats pedagògiques relacionades amb
l'hort a l'espai de Gallecs.

b) Els alumnes de segon d'ESO han treballat l'espai Congost, un projecte on participen, a banda
del nostre institut, l’Escola Bressol Giravoltes, l’Institut Antoni Cumella, els alumnes de jardineria
de l’UEC i Dimas (http://dimaseis.com/). L'Associació Dimas ha participat activament en la posada
en marxa i manteniment de «L'Espai Congost». Tanmateix, els alumnes han rebut formació d’un
assessor agrícola: en Santi Soto (https://vergeldelashadas.com/).

c) L'Ajuntament de Granollers ha participat en el projecte a través d'una subvenció i amb un suport
tècnic que ha incentivat i coordinat iniciatives com la de «L'Espai Congost».
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4.3. Descripció de les activitats desenvolupades

Les activitats desenvolupades a cadascun dels nivells han estat les següents: 

ACTIVITATS A PRIMER 
D'ESO

BREU DESCRIPCIÓ

TARDOR (setembre-octubre)

1. Introducció a l'agricultura ecològica Activitat  prèvia  d'investigació  on  els  alumnes  descobreixen  les
diferències entre agricultura ecològica versus agricultura tradicional
a partir d'imatges.
A l'hort,  les  pageses  també  expliquen  el  treball  que  fan  elles
d'agricultura ecològica.

2. Collita i emmagatzematge  del 
tomàquet

Explicació dels diferents processos que es donen a l'hort: sembrar,
plantar,  collir,  adobar,  desherbar,  etc.  i  es  posa  en  pràctica  el
procés  de  collita  de  cultius  d'estiu.  Vam  recollir  tomàquet  i
carbassa. Van emmagatzemar la carbassa amb argila blanca.

3. Collita i emmagatzematge  de la 
carbassa

4.  Manteniment de marges i 
desherbat

Explicació  de la  funció  ecològica  que  tenen  les  males  herber  o
plantes adventícies i es realitza el procés de desherbat dels marges
amb les eines adequades.

5. Reconeixement de plantes 
adventícies

En el camp, els alumnes identifiquen plantes adventícies a partir de
claus dicotòmiques i fan un dibuix de cadascuna d'elles. També en
fan fotografies.

6. Obtenció de llavors de varietats 
antigues

A l'hort  es  treballa  amb  una  dotzena  de  varietats  antigues  de
tomàquet entre les que hi podem trobar: Rosa Ple de l'Etern, Llarg,
Pometa de Lluís Vila, Penjar Mala Cara, Penjar de L' Empordà, Cor
de Bou, Montserrat...
Els alumnes aprenen el  procés d'obtenció d'aquestes llavors i  el
seu emmagatzematge.

7. Elaboració d'una memòria Amb tot el treball previ que han realitzat i les activitats realitzades
durant la sortida elaboren una memòria en grups de 3 persones. 

8. Presentació oral del treball 
realitzat durant el primer trimestre

Els  alumnes  també  elaboren  en  grup  una  presentació  oral  que
exposen davant dels seus companys.

HIVERN (febrer)

1. Sembra d'espècies de marges 
(augment de biodiversitat)

Per tal d'apropar insectes d'interès a l'horta, els alumnes realitzen
la sembra de plantes remeieres en els marges d'algunes de les
parcel·les de l'hort.

2. Sembra de cultius d'estiu 
(tomàquet, pebrot i albergínia)

Els alumnes aprenen la diferència entre sembra i plantar a partir de
la  pràctica  i  realitzen  la  sembra d'alguns cultius  d'estiu  amb les
eines adequades.

3. Sembra d'adob verd Se'ls hi explica la funció que té l'adob verd en la rotació de cultius
per deixar la terra que es recuperi de nutrients i es fa sembra en
alguna parcel3la d'aquest adob verd.

4. Collita de calçot Les pageses els  hi  expliquen breument  el  cultiu  del  calçot  i  els
alumnes cullen el calçot i també realitzen la postcollita i maneig. Els
alumnes han pogut veure com han anat calçant el calçot fins a la
seva collita. 

5. Tècniques d'adobat en agricultura 
ecològica

Escampada  de  fems  de  cavall  per  preparar  els  camps  per  a
l’agricultura. 

6. Maquinària agrícola d'horta i cultiu 
extensiu

Observació i identificació de diferent tipus de maquinària agrícola i
utilització d’eines d’horta.

7. Sistema de reg, gestió de l'aigua Se'ls  hi  fa  una  explicació  i  presa  de  consciència  de  què  les
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hortalisses  i  les  fruites  necessiten  disposar  d'una  gran  quantitat
d'aigua  per  completar  el  seu  desenvolupament.  Ara  bé,  és  molt
important  l'ús  adequat  de  l'aigua  i  una  bona  gestió  enfocada  a
l'estalvi per tal d'evitar-ne el malbaratament. Per tal de fer un bon
ús de l'aigua de reg, s'ha de conèixer bé:

Les necessitats de reg del cultiu
El tipus de sòl on hem de conrear
La tecnologia que ens faci estalviar més aigua.

Es fa un estudi del molí aiguader, de les seves parts i funionament. 

8. Elaboració d'una memòria Amb tot el treball previ que han realitzat i les activitats realitzades
durant la sortida elaboren una memòria en grups de 3 persones. 

9.  Presentació oral del treball 
realitzat

Els  alumnes  també  elaboren  en  grup  una  presentació  oral  que
exposen davant dels seus companys.

PRIMAVERA (maig)

1. Plantació de cultius d'estiu (porros) Els  alumnes ja  diferencien  entre  sembrar  i  plantar  i  utilitzen les
eines adequades planten porros.

2. Collita de pèsol, fava, all tendre Fan collita d’alguns cultius de primavera com els pèsols, les faves o
els alls tendres.

3. Encoixinat i encanyat de 
tomaqueres

Explicació  i  posada  en  pràctica  del  procés  d'encoixinat  o
“mulching”, una pràctica en agricultura per la qual es cobreix el sòl
amb algun material, generalment per protegir-lo i eventualment per
millorar-ne la seva fertilitat. Els materials utilitzats per l'encoixinat
són el plàstic, el paper o les restes vegetals.

4. Rotació de cultius Simulació  de  rotació  de  parcel·les.  Aquesta  activitat  té  com  a
finalitat entendre la necessitat rotació de cultius entre les diferents
parcel·les que hi ha a l’hort però atenen que no es pot fer qualsevol
tipus de rotació: cal estudiar quins requeriments nutricionals tenen
les  diferents  famílies  de  cultius  i  la  necessitat  de  deixar  temps
perquè el terreny es recuperi.

5. Sanitat vegetal 1: com fer preparat
vegetals de purins d’ortigues

Pel  control  de plagues i  malalties en agricultura  ecològica es fa
servir  tractaments  naturals,  és a  dir,  no sintètics  que poden ser
d'origen  mineral  o  vegetal  i  que  ens  serveixen  per  el  que
s'anomena la lluita directa. Els alumnes aprenen a fer preparat de
purí d’ortigues i entenen la necessitat de fer-ho.

6. Sanitat vegetal 2: identificació de 
plagues i malalties de l'hort, cerca 
d'insectes i rastres d'altres animals 
que conformen la biodiversitat de 
l'hort) 

Els  alumnes  identifiquen  amb  l’ajut  de  lupes  diferents  tipus
d’insectes  que  causen  plagues  com  el  pugó  i  aquells  que  són
beneficiosos com la mosca sírfid o la marieta.

7. Elaboració d'una memòria Amb tot el treball previ que han realitzat i les activitats realitzades
durant la sortida elaboren una memòria en grups de 3 persones. 

8.  Presentació oral del treball 
realitzat

Els  alumnes  també  elaboren  en  grup  una  presentació  oral  que
exposen davant dels seus companys.

DURANT TOT EL CURS

1. Activitats d'orientació en l'espai 
Gallecs

A partir  de mapes, els alumnes aprenen  in situ a orientar-se i a
reconèixer  diferents  elements  del  paisatge  a  diferents  escales:
principals muntanyes i serralades que envolten Gallecs (Montseny,
Tagamanent,  la  Mola,  Montserrat,  Collserola,  Serra  de  Marina,
etc.),  els  principals  nuclis  urbans  (Mollet  del  Vallès,  Parets  del
Vallès,  Santa  Perpètua  de  Mogoda,  Palau  Solità  i  Plegamans  i
Llinars  del  Vallès)  i  són  capaços  d’elaborar  un  croquis  del
recorregut des de Granollers.

2. Activitats de coneixement de 
l'entorn

Es realitzen activitat  d’observació  i  dibuix al  natural  de diferents
elements, diferencien entre el bosc de ribera i el bosc mediterrani,
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entenen  els  elements  diferenciadors  del  romànic  quan  visiten
l’església de Gallecs, etc.

3. Activitat de controvèrsia Engaging Science de controvèrsia sòcio-científica sobre espècies
invasores  i  biodiversitat  desenvolupada  a  1  ESO
(https://www.engagingscience.eu/es/tag/especies-invasoras-y-
biodiversidad/). 

4. Promoció del transport públic El  transport  a  Gallecs  es  realitza  promovent  hàbits  de  vida
saludable: en tren i caminant.

ACTIVITATS A SEGON D'ESO BREU DESCRIPCIÓ

TARDOR (setembre-novembre)

1. Presa de contacte de l’Hort del 
Congost

Els alumnes visiten per primera vegada l’Hort del Congost i fan un
treball  sobre  els  diferents  elements  que  hi  ha  en  aquest  Hort:
parcel·les per cultivar, zona de lleure, pou, etc.
Seguidament,  els  alumnes  fan  un  primer  contacte  amb  el  seu
terreny i prenen mides de la parcel·la.

2. Marc de plantació Els  alumnes  fan  càlculs  d’espai  necessaris  a  parir  del  marc  de
plantació  dels  diferents  cultius  entenen  que,  per  exemple  un
enciam necessitarà un espai de 15x30 cm mentre que una síndria
seria de 1x1,5 m, per exemple.

3. Realització de croquis Els  alumnes  realitzen  diverses  propostes  de  com  situarien  els
diferents  cultius  atenen  a  diversos  condicionants  (associacions
favorables i desfavorables).

4. Preparació del terreny i higiene 
postural

A partir de l’assessorament d’un expert en agricultura ecològica, els
alumnes  comencen  a  preparar  el  terreny  per  al  cultiu.
Aprofundeixen en les característiques de la terra (granulometria) i
aprenen com s’ha de cavar i desherbar correctament.

HIVERN (desembre-març)

1. Cultius d’hiverns Els alumnes realitzen cultius d’hiverns en parcel·les comunitàries
(pèsols, faves i alls).

2. Planificació i disseny de 
miniparcel·les de 3 m2 en grups de 3 
persones

Els alumnes realitzen el següent procés: 
- Els diferents grups han de seleccionar els cultius tenint en compte
les relacions sinèrgiques o antagòniques.
- Seguidament, han de dissenyar a partir d’un croquis com situaran
cadascun dels cultius en la seva parcel·la.

3. Instal·lació del sistema de reg Els alumnes fan la connexió del ramal secundari i del reg gota a
gota.

PRIMAVERA (abril-juny)

1. Implantació dels cultius en 
miniparcel·les que han dissenya a 
l’hivern

- Plantar o sembrar, segons el cas, i millorar la terra amb un adobat
localitzat d’humus de llombriu. 
-  Aplicar  diferents  tècniques  de  maneig  de  cultiu:  desherbar,
encanyat, encoixinat amb palla i poda de tomaqueres, etc.
- Collita de productes i diferenciació de fruits, fulles i arrels

2. Dossier-memòria Els alumnes fan un dossier sobre tota la feina feta a l’hort.

DURANT TOT EL CURS

1. Elaboració d’un blog Els alumnes elaboren de forma individual o en petit grup un blog on
van explicant cadascun dels processos que van realitzant ajudats
per suport visual.
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RECULL FOTOGRÀFIC D'ALUMNES DE 1ESO

TARDOR (setembre-novembre)

Recollida de carbassa Recollida de tomàquet

Magatzem del tomàquet Obtenció de llavor de varietats antigues

Obtenció de llavor de varietats antigues Desherbat i compostador
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HIVERN (febrer)

Collita de calçot Maquinària agrícola

Fer planter per als cultius d'estiu

Fer

planter (sembrar els cultius d'estiu)
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Tècnica d'adobat del terreny Tècnica d'adobat del terreny

PRIMAVERA (maig)

Plantació de porros (cultiu d'estiu) Plantació de porros

Encoixinat

Encoixinat
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Sanitat vegetal Rotació de cultius

RECULL FOTOGRÀFIC D'ALUMNES DE 2ESO

https://hortdelinstitut.wordpress.com/

TARDOR (setembre-novembre)

Primer contacte amb «L’Espai Congost» Assessorament amb Santi Soto

Preparació de la parcel·la comunitària Compostador vegetal
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HIVERN (desembre-març)

Cultius d’hivern en parcel·les comunitàries Ús de manta tèrmica

PRIMAVERA (abril-juny)

Treball en miniparcel·les per grup de 3 persones Treball en miniparcel·les per grup de 3 persones

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

Els recursos materials utilitzats en el projecte han estat els següents: 

a) Pel que fa el treball en l'hort de Gallecs tots els recursos van a càrrec de Rave Negre. A 
Gallecs els alumnes han utilitzats els següents materials:

- Eines d'horta: aixada, forca, pala, rasclet, senalla, carretó, etc.
- Material vegetal: diferents llavors per fer el planter: tomàquet, albergínia, pebrot (s'obté a 
partir del fruit obtingut anteriorment a l'hort)
- Diferents tipus de planter: porro, ceba, enciam, escarola, bleda, espinac,etc.
- Sistema de reg de goteig 
- Per fer l'encanyat de tomaqueres i encoixinat (canyes, paper de diari, bales de palla)
- Lupes per fer observació al camp
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b) Respecte el treball realitzat a l'hort del Congost: 
- Eines d'horta: la major part de les eines han estat compartides per les diferents entitats 
de l’Espai Congost. S’han però comprat algunes aixades de mà i una regadora.
- Material vegetal: planter, llavors i planta ornamental per a les  parcel·les de l’hort
- Fertilitzants que inclou humus i substrat apte per agricultura ecològica
- Sistema de reg de gota a gota: sobre un ramal secundari s’ha insertat un colze i una  
desviació en T i s’han establert dos ramals terciaris que han cobert longitudinalment la  
parcel·la. A partir d’aquí els alumnes han connectat els seus tubs de gota a gota mitjançant
uns connectors amb vàlvules de pas.
- Material de construcció i pintura per un mural a la paret de l’hort: morter per arrebossar 
una paret de l’hort i pintura 
-  Materials varis: cinta americana, fil de ràfia, canyes, bales de palla, estaques de fusta per
limitar les parcel·les, iogurteres per fer planter, tisores, retoladors, etc.
- Despeses comunes «Espai Congost»: lot d’eines hortícoles i part comuna del sistema de 
reg (bomba, ramal principal i electrovàlvules).

Les despeses generades en la realització d'aquest projecte han estat les següents: 

Activitats realitzades a l'hort de Gallecs amb l'Associació Rave 
Negre

1.344 €

Despeses Transport – RENFE 476 €

Assessor agrícola Santi Soto 140 €

Material vegetal per a l'hort del Congost  180 €

Eines per a l'hort del Congost 72 €

Fertilitzants 65 €

Sistema de reg 150 €

Material de construcció i pintura  57 €

Materials varis 23 €

Despeses comunes «Espai Congost» 200 €

Despeses Totals:  2707 €

Tanmateix, els recursos econòmics que hem disposat per dur a terme aquest projecte han estat
els següents: 

a) Una subvenció per part de l'Ajuntament de Granollers i la col·laboració també amb un tècnic
que ha facilitat la posada en funcionament de «L'Espai Congost» i la coordinació. 

b) Les aportacions de les famílies per cobrir una part de les despeses. Totes aquestes famílies han
pogut seguir a través dels seus fills, la web del centre, el Twitter i les reunions informatives el
projecte. 

c)  Tots  els  recursos  humans  de  professorat  implicat  en  el  projecte.  Aquests  professors  han
coordinat la mobilització i realització de les activitats a 62 alumnes de 1r d'ESO i 57 alumnes de 2n

d'ESO.

d) L'actuació de Dimas en el manteniment bàsic del terreny, la gestió de les eines comunitàries i la
coordinació amb les altres entitats.
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4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES

1.  Apropar  els  alumnes  a
l'entorn  de  Gallecs  i  un
entorn  més  proper  (el  de
l'hort  del  Congost)  i
aprofundir en la cultura de la
sostenibilitat i en conceptes
com  l'ecologia  i  el  medi
ambient.

2.  Reflexionar  sobre  els
models  de  producció
agrària. Conèixer i  posar en
valor  els  mètodes  agraris
respectuosos  amb  el  medi
ambient  i  fer  una  anàlisi
crítica de les conseqüències
a llarg plaç dels mètodes de
producció  agrària

industrials. 

Posar  en  valor  que  els  recursos  naturals  són
limitats  i  fer  un  ús  racional  dels  d'aquests
recursos.
Anàlisi dels  processos de manipulació i fabricació
de matèries i els costos que genera en el nostre
medi natural. 

ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Dimensió medi ambient 
Competència 11. 
Adoptar mesures amb criteris científics que 
evitin  o  minimitzin  els  impactes  mediambientals  derivats  de  la  intervenció
humana.

ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS
Dimensió geogràfica
Competència 5.
Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
Dimensió cultural i artística

Competència 9. 
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-
ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Dimensió ciutadana
Competència 11. 
Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar
un pensament crític.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física i temps de lleure
Competència 5.
Gaudir  amb  la  pràctica  d’activitats  físiques  recreatives,  amb  una  atenció
especial a les que es realitzen en el medi natural.

ÀMBIT CULTURA I VALORS
Dimensió personal
Competència 3.
Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el
pensament propi.

Competència 4.

Conèixer  l’entorn  natural,  per  comprendre’l,
estimar  lo i cuidar lo a diferents nivells: ‐ ‐
- Coneixement sobre el medi natural: aigua, sòl i
aire. 
-  Paràmetres  meteorològics:  temperatura,  pluja,
vent, etc. i registre de dades. 
- Ecosistemes diversos: boscos, prats i horts. 
-  Anàlisi  de  sòls,  etc.  i  mesures  de  superfície,
granulometria, acidesa, temperatura, etc.

Aprendre  la  importància  de  l’horticultura
ecològica, els seus avantatges envers l’agricultura
intensiva (tècniques agressives de cultiu, erosió,
desforestació, etc.).

Aprendre les funcions de les diferents parts que
conformen un ecosistema natural. 
-  Flora:  espontània,  cultius,  herbes  adventícies,
ornamentals, medicinals, aromàtiques, etc. 
-  Arbres:  autòctons,  fruiters,  plantes  hortícoles,
etc. 
- Sòl: àcid, bàsic, argilenc, sorrenc, compacte, etc.
-Fauna:  descomponedors,  perjudicials,
beneficiosos, paràsits, etc.
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Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i 
preferentment innovadores.

Dimensió sociocultural
Competència 7.
Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han 
configurat.

Dimensió sociocultural
Competència 9.
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecno-lògic, social, polític, 
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment 
i de manera col·lectiva

3.  Fomentar  hàbits
d'alimentació  saludable  i
ecològica a partir de: 

-  l'anàlisi  i  la  creació  de
petits entorns agrícoles a les
àrees urbanes

-  la  producció  d'aliments
segurs,  de  qualitat  i
respectuosos  amb  el  medi
ambient

Posar en valor una nutrició i cultura gastronòmica:
la  importància  del  consum  d’aliments  frescos  i
saludables,  conreats  respectuosament  amb  el
medi  natural,  envers  les  tendències  de  consum
desmesurat 

ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Dimensió salut
Competència 12. 
Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social 
fonamentades en el coneixement 
de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Competència 14. 
Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i 
evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física saludable
Competència 2.
Valorar els efectes d’un estil  de vida actiu a partir de la integració d’hàbits
saludables en la pràctica d’activitat física.

4. Posar en pràctica tots els
coneixements  adquirits  tant
a nivell d'horta com digitals

Tipus de conreus i estacionalitat.
Tècniques agrícoles: voltejat, arada, sembra, reg,
adob, etc. 
Utilització d’eines. 
Construcció de muntatges de reg, etc 
Reducció, reutilització i reciclatge. 

ÀMBIT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
Competència 7. 
Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic 
del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en
la manipulació 
i en l’impacte mediambiental.
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ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS
Dimensió geogràfica
Competència 5.
Explicar les interrelacions entre els elements de 
l’espai  geogràfic,  per  gestionar  les  activitats  humanes  en  el  territori  amb
criteris de sostenibilitat.

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió instruments i aplicacions
Competència 2.
Utilitzar  les  aplicacions  d’edició  de  textos,  presentacions  multimèdia  i
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Competència 3.
Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals

Dimensió Tractament de la informació i organització dels entorns de 
treball i aprenentatge
Competència 4. 
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral
Competència 1.
Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i de l’àmbit acadèmic.

Competència 2.
Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 
comunicativa.

Dimensió comprensió lectora
Competència 4.
Aplicar  estratègies  de  comprensió  per  obtenir  informació  i  interpretar  el
contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans
de comunicació i de l’àmbit acadèmic.

Competència 6.

Analitzar  el  medi  físic  natural  per  descobrir  els‐
seus  elements,  interrelacions,  organització  i
funcions a través d'activitats de: 
- orientació a partir de mapes
- elaboració i aplicació de claus dicotòmiques. 
-  disseny  i  representació  sobre  el  plànol,
realització de croquis
- consultes bibliogràfiques
-  elaboració  de  memòries,  presentacions orals  i
blogs
-  obtenció  d'imatges  i  edició  amb  el  programa
GIMP
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Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i
per adquirir coneixement.

Dimensió expressió escrita
Competència 8.
Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de
textualització.

5.  Potenciar  el  treball
comunitari, la cooperació, el
diàleg i la responsabilitat

Fomentar actituds cooperatives a través del treball
en grup per planificar les activitats i organitzar les
tasques de l’hort. 

Dia a dia comprendre que tot requereix un esforç i
que aquest te una recompensa 

Valorar  el  resultat  de  l’esforç  i  apreciar  el  seu
potencial. 

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
Competència 8. 
Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
Competència 11. 
Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS
Dimensió personal
Competència 1.
Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis
actes.

Dimensió interpersonal
Competència 5.
Mostrar  actituds  de  respecte  actiu  envers  les  altres  persones,  cultures,
opcions i creences

Competència 6.
Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per 
a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau

Dimensió sociocultural
Competència 10.
Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de
compromís i democràtiques.
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4.6. Valors que es desenvolupen

Al llarg d'aquest projecte es volen treballar valors com els següents: 

• Consciència d’una alimentació saludable. Entenent l’alimentació des del punt de vista
nutritiu (collim productes frescos i sans que ens aporten el màxim de nutrients i vitamines) i
d’aquesta manera, tenim cura de la salut dels infants.

• Consciència  territorial. Que el  pagès  participi  d’aquesta  comunitat  aportant-hi  el  seu
saber i transmetent als nois i noies el que la naturalesa li ha ensenyat és una de les peces
claus del nostre projecte. Amb això volem aconseguir el reconeixement de la figura del petit
agricultor com un element indispensable de manteniment del territori i del coneixement de
la naturalesa que ens envolta.

• Consciència solidària. És inevitable haver de reflexionar sobre el model productiu i de
distribució actual. Ens fa prendre consciència de les desigualtats que aquest model crea
entre el nord i el sud, del per què de les crisis alimentàries que s’estan produint recentment
i de l’increment de la fam al món, amb més de 1.000 MM de persones desnodrides en
l’actualitat.

Tots aquests valors es concreten a l'apartat  4.5.  en el  treball  per competències de l'àmbit  de
cultura i valors 

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

En una primera fase els alumnes realitzen visites al llarg de l’any una explotació agrícola ubicada
a l’espai  protegit  de Gallecs per conèixer  de la  mà de dues pageses com es produeixen les
verdures que consumim utilitzant tècniques de cultiu ecològic.

En una segona fase, l’alumnat aplica coneixements apresos en la fase anterior i implanta un hort
ecològic familiar en les parcel·les assignades dins de «l’Espai Congost».

En  relació  al  coneixement  de  l’agricultura  i  l’alimentació  ecològica,  el  professorat  que  ha
intervingut  en el  projecte valora de forma molt  positiva  que l’alumnat  hagi  pogut  conèixer  de
manera molt  vivencial  les tècniques necessàries pel  maneig  dels  diferents cultius  així  com la
producció  d’aliments.  En  concret,  a  l’espai  de  Gallecs,  l’alumnat  ha  conegut  a  través  de
l’Associació Rave Negre un sistema de producció per cistelles que afavoreix el desenvolupament
de productes ecològics en el territori.  A l’espai Congost,  l’alumnat ha pogut seguir de prop el
desenvolupament i collita de diferents cultius ecològics que s’han pogut portar a casa. En aquest
espai  també  s’han  realitzat  dos  taller  a  càrrec  de  Santi  Soto  que  ens  ha  assessorat  en  les
tècniques de maneig de cultius ecològics així com de les propietats nutritives de cultius i plantes
adventícies. D’altra banda, ha estat en el moment de la collita on, de forma natural, els alumnes
han pogut compartir els seus coneixements culinaris sobre com menjar diferents productes, de
vegades de forma més o menys detallada a partir de la seva experiència i altres vegades amb
l’ajut de recerca en la xarxa.
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En paral·lel a aquest treball del projecte, han intervingut altres matèries establint sinèrgies amb el
projecte. Des de la matèria de Ciències Socials s’ha treballat el tema de l’origen dels aliments que
consumim actualment, aliments d’origen musulmà i aliments portats de Sud-amèrica. I des de la
la matèria de Ciències de la  Naturalesa (Química)  s’ha treballat  sobre la  transformació físico-
química dels aliments durant el procés culinari. 

5.- Pla de comunicació i difusió del projecte

El projecte s’ha pogut difondre tant entre els diferents membres de la comunitat educativa com
fora de l’institut. 

- A nivell intern, el projecte s’ha difós en les diferents reunions amb les famílies al llarg del curs, a
través del web de l’institut, comptes de Twitter dels diferents professors que han intervingut en el
projecte i dels blogs.

- A nivell extern, el projecte també s’ha difós gràcies a la pàgina web del centre, el Twitter i els
blogs, la Jornada de Portes Obertes de «L’Espai Congost» que va tenir lloc el 16 de juny i del blog
de l’Ajuntament de Granollers. 

Els enllaços són els següents: 

• Web del centre: 

http://www.institutgranollers.com

• Blogs del centre:  
https://hortdelinstitut.wordpress.com/

http://blocs.xtec.cat/gallecs20152016/

• Altres links: 

http://wp.granollers.cat/hortdelcongost/ (blog de l’Ajuntament de Granollers)

6.- Avaluació del projecte (indicadors i resultats)

 

OBJECTIUS INDICADORS D’AVALUACIÓ RESULTATS

1. Apropar els alumnes a l'entorn
de Gallecs i un entorn més proper
(el  de  l'hort  del  Congost)  i
aprofundir  en  la  cultura  de  la
sostenibilitat  i  en  conceptes  com
l'ecologia i el medi ambient.

2. Reflexionar sobre els models de
producció  agrària.  Conèixer  i

Grau  de  coneixement  de  l’entorn
natural  de  Gallecs  i  de  l’hort  del
Congost,  dels  diferents  elements
que  intervenen  en  aquests
ecosistemes  agrícoles  i  de  les
diferències  entre  agricultura
ecològica i intensiva.

Els alumnes a través de diferents
instruments:  qüestionari  KPSI,
memòries,  blogs  i  presentacions
orals  han  demostrat  l’adquisició
d’aquests coneixements.
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posar en valor els mètodes agraris
respectuosos amb el medi ambient
i  fer  una  anàlisi  crítica  de  les
conseqüències  a  llarg  plaç  dels
mètodes  de  producció  agrària
industrials. 

Grau de sensibilització ambiental Aquesta  és  una  mesura  difícil
d’objectivar  que  es  pot  realitzar
proposant  als  alumnes  diverses
controvèrsies  de  tipus  medio-
ambientals  i  observant  com  les
resolen.

3.  Fomentar  hàbits  d'alimentació
saludable i ecològica a partir de: 
-  l'anàlisi  i  la  creació  de  petits
entorns  agrícoles  a  les  àrees
urbanes

-  la  producció  d'aliments  segurs,
de qualitat i  respectuosos amb el
medi ambient

Grau  d’adquisició  de  bons hàbits
alimentaris

A partir  de  graelles  d’observació,
s’ha pogut constatar el canvi que
experimenten  la  majoria  dels
alumnes  envers  l’adquisició
d’hàbits  d’alimentació  saludable  i
ecològica.

4.  Posar  en  pràctica  tots  els
coneixements  adquirits  tant  a
nivell d'horta com digitals

Nivell  d’assoliment  en  el
coneixement  de  tècniques
agrícoles,  utilització  d’eines,  tipus
de  conreus,  etc.  per  part  de
l’alumnat

Els alumnes a través de diferents
instruments:  qüestionari  KPSI,
memòries,  blogs  i  presentacions
orals  han  demostrat  l’adquisició
d’aquests coneixements.

Nivell  d’assoliment  en  el  maneig
d’eines  digitals  que  permetin  la
comunicació de la feina realitzada.

5.  Potenciar  el  treball  comunitari,
la  cooperació,  el  diàleg  i  la
responsabilitat

Grau de satisfacció del treball  en
grup

La utilització de rúbriques per part
dels alumnes és una eina útil per
valorar el treball en equip i prendre
consciència  dels  aspectes  a
millorar.

Nivell d’assoliment del treball en la
miniparcel·la a l’hort del Congost

La  observació  dels  resultats
obtinguts  en  el  desenvolupament
de la miniparcel·la dissenyada per
cadascun  dels  grups  de  treball
serveix per adonar-se de la feina
realitzada i detectar el punts forts i
febles de cadascun dels equips de
treball.

7.- Perspectives de futur

Les perspectives de futur plantejades en el projecte «De l’hort de Gallecs a l’hort del Congost» es
visualitzen a dos nivells: 

- D’una banda, la millora i consolidació de les diferents activitats que s’estan duen a terme tant a
primer com a segon curs de l’ESO. En aquest sentit:

a) Es vol donar un bon reforçament a potenciar l’ús de la bicicleta per anar a l’espai de 
Gallecs, treballant totes les activitats complementàries que això comporta.

b)  Iniciar  un  petit  pla  de  difusió:  fer  una  proposta  de  Jornada  sobre  Alimentació  i  
Biodiversitat), utilitzar un  hastag a Twitter per reunir i poder fer seguiment del projecte,  
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explicar a altres centres el projecte a través d'una jornada que tenim pensada durant el  
mes de novembre). 

-  D’altra banda,  es voldria  donar  continuïtat  a  tots  els  coneixements apresos en aquests  dos
cursos, elaborant un projecte més ampli sobre medi ambient i sostenibilitat a 3r d’ESO.

8.- Annexes

ANNEX 1. Memòria 2n d’ESO

DOSSIER SOBRE EL TREBALL A L’HORT. 2n D’ESO
Maig de 2017 

GUIÓ

1. TERMES I VOCABULARI SOBRE EL TREBALL DEL SÒL, LA SEMBRA I LA PLANTACIÓ

2. ESTRUCTURES SUBTERRÀNIES: ARRELS COMESTIBLES, BULBS, TUBERCLES, I 
RIZOMES

3. FAMÍLIES BOTÀNIQUES

4. ESQUEMA DE LA MEVA PARCEL·LA (CROQUIS) amb la distribució dels diferents cultius i 
els noms dels membres del grup.

5. FOTOGRAFIA DE LA MEVA PARCEL·LA

6. FITXA D'UN CULTIU DE LA MEVA PARCEL·LA 

7. REDACCIÓ SOBRE LES FEINES REALITZADES A L’HORT D’OCTUBRE A SETMANA 
SANTA (min.180 paraules)

8. APUNTS SOBRE ANÀLISIS RÀPIDES D'UN SOL I  TEXTURÀ DEL SÒL DE LA MEVA 
PARCEL·LA

9. DIBUIXOS DE PLANTES ADVENTÍCIES DEL NOSTRE HORT

10. REDACCIÓ FINAL AMB CONCLUSIONS (min. 200 paraules) 

11. CROQUIS DEL SISTEMA DE REG

DOCUMENTS ANNEXOS:

• MARCS DE PLANTACIÓ

• ASSOCIACIONS FAVORABLES I DESFAVORABLES

• TEMPS PLANTACIÓ - COLLITA

• ALTRES ESQUEMES
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ANNEX 2. ACTIVITAT DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN 1r D’ESO

Activitats de coneixement de l'entorn, orientació i utilització de plànols
Activitat 1: Fes un esquema que indiqui la posició relativa de Gallecs utilitzant els punts cardinals i
elements de referència visibles des de la zona on esmorzem com la Mola, Montserrat, la torre de
telecomunicacions de Collserola, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, El Montseny, els Cingles de
Bertí...

Activitat 2: indica diferents paisatges que es puguin identificar a la zona agrícola de Gallecs.
1
2
3-
4-

Activitat 3: Indica al mapa l'itinerari que vas seguir per anar des de l'església de Gallecs fins a
l'estació de rodalies de Parets del Vallès.
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ANNEX 3. LLISTAT DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA QUE TREBALLEN ELS
ALUMNES DE 1r D’ESO
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ANNEX 4. GRAELLA PER ENUMERAR ELS DIFERENTS TIPUS DE
CULTIUS DE L’HORT DE 1r D’ESO
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