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Nom de l'escola: INS CAP NORFEU 

Adreça postal: C/Ponent s/n 17480 Roses (Girona) 

Telèfon: 972150567-972150569   

Correu electrònic: b7005364@xtec.cat 

 

Característiques del centre: 

El nostre Institut és un centre amb un nombre aproximat de 660 alumnes (484 ESO i 176 postobligatori) 

i 64 professors/es. Històricament va ser el primer centre d'educació secundària públic del municipi, amb 

titularitat de "centre d'atenció educativa preferent", nomenclatura que va rebre durant els primers cursos de 

l’ESO a causa de la diversitat dels seus alumnes, i actualment considerat "Centre d’Alta complexitat". 

Els alumnes del centre procedeixen fonamentalment dels escolars del municipi, encara que hi ha una 

matrícula viva provocada pel trasllat de les famílies per motius laborals, especialment a partir del segon 

trimestre escolar i coincidint amb la proximitat de la temporada turística. 

L'Institut ofereix estudis obligatoris i postobligatoris. Al Batxillerat s'imparteixen totes les modalitats, 

excepte l'artística. També hi ha dos cicles formatius: CFGM de Gestió Administrativa i CFGS 

d’Administració i Finances. A l’ESO hi ha quatre grups per nivell, a Batxillerat dos o tres grups per nivell i 

als Cicles Formatius, un per nivell i cicle. Des del curs passat, el centre té la disposició del professorat 

específic per a la gestió d'una unitat de suport d'educació especial (USEE/SIEI). 

El claustre de l’INS Cap Norfeu és un equip ric en iniciatives i projectes educatius innovadors. De fet, 

el centre va dur a terme un projecte d'autonomia des de l'any acadèmic 2009/10 fins el 2013/14. En aquest 

període hi va haver més de 40 actuacions específiques amb els objectius de: millorar l'èxit acadèmic dels 

estudiants i millorar la cohesió social de la comunitat educativa. I encara que aquesta línia institucional no ha 

tingut cap continuïtat, sí es manté la filosofia i el mètode d’investigació-acció de les metodologies 

innovadores de Treball Basat en Projectes, l'Aprenentatge Cooperatiu i l’Aprenentatge-Servei, que va ser 

promogut en aquell moment, lluitant per la millora de la qualitat de l'educació que s’ofereix als nostres 

alumnes. 
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2. DADES DEL PROJECTE I PERSONA DE CONTACTE 

 

Categoria: Educació Secundària. 

Nivells educatius als 

que es dirigeix el 

projecte: 

El Projecte està dirigit principalment a alumnes de 3r i 4t d’ESO amb adaptacions 

curriculars o de Programes de Diversificació Curriculars atesos des de grups de 

reforç. 

També hi participen alumnes de necessitats educatives especials atesos des de la 

Unitat de Suport d'Educació Especial (USEE/SIEI). 

Aquest curs també s’ha ofert el projecte a altres grups, tutories i Departaments 

Didàctics, així com als estudiants de Batxillerat per al desenvolupament del seu 

TdR (treball de recerca). 

 

Nombre d'alumnes que 

participen en el 

projecte: 

 

Aquest any han participat en un total de 37 alumnes. 

(11 de 4 º ESO, 17 de 3 º ESO, 8 de la USEE i 1 de Batxillerat) 

 

 

Dades històriques del 

projecte: 

 

curs 2014-15: Hi participen vuit estudiants de 3r d’ESO del Programa de 

Diversificació Curricular amb dos professors del Departament d'Atenció a la 

Diversitat, de l’equip docent del grup. 

curs 2015-16: S’Impliquen 17 alumnes  de 3r d’ESO del grup de reforç (on també 

s’inclouen els alumnes de diversificació Curricular) amb tres professors (tres del 

Departament d'Atenció a la Diversitat i una del Departament de Ciències naturals), 

dins l’equip docent del grup. 

curs 2016-17: Hi participen  32 alumnes en 3r i 4t d’ESO dels grups de reforç i 

USEE/SIEI (on també s’inclouen els alumnes de diversificació Curricula) amb sis 

professors (quatre del Departament d'Atenció a la Diversitat i USEE/SIEI, un del 

Departament de Ciències naturals i una altra del  Departament de visual  i Plàstica, 

tots ells de l’equip docent dels grups participants). 
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 Curs 2017-18: Han participat 37 alumnes, com el curs anterior, de 3r i 4t d’ESO 

ubicats als grups de reforç i USEE/SIEI. Augmenten a vuit professors (sis del 

Departament d'Atenció a la Diversitat i USEE/SIEI, un del Departament de 

Ciències naturals i un del Departament de Visual i Plàstica), de l’equip docent dels 

grups participants. 

Nom de la persona 
responsable 

Anna M. González González 

Telèfon: 628038424 

e-m de contacte: agonza19@xtec.cat 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer bancal de 

l’hort, plantat el curs 

2015/16 amb l’ajuda 
dels jubilats del Casal 

de Pescador. 

Aspecte de la zona del pati on els jubilats, el curs 2014/15, ens van 

aconsellar construir l'hort urbà. 

 

1a Trobada dels joves del Programa de Diversificació Curricular al 
Casal dels Jubilats per rebre assessorament del tècnic de  

l'Ajuntament, juntament amb els avis. 
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Primeres plantacions de l’hort en jardineres amb pneumàtics 

reutilitzats. 
Inici de la preparació de la primera zona de cultiu amb els alumnes 

de 4 ESO-E (Octubre del curs 2016/17) 

Construcció de jardineres amb  material reutilitzat amb els alumnes 

de 3ESO-D. Curs 2016/17 
Aspecte de l’hort ecològic del pati de l’institut, a finals del curs 2016/17 

Ampliació i millora de les 
zones de conreu i la 

incorporació de nous 

projectes vinculats a 
l’hort ecològic del pati, 

durant el curs 2017/18.  
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

 Tractar de sintetitzar el projecte “Hortalitza't Norfeu!" en poques pàgines no és una tasca fàcil, 

ja que el nostre projecte va molt més enllà del que es pot veure a simple vista: un hort al pati de 

l’institut. 

  Les motivacions que ens van portar a dissenyar i donar forma al projecte “Hortalitza't Norfeu!" 

van ser, bàsicament, la de respondre a la situació de desenes d'estudiants que cada any són 

"atrapats" per l'escolarització obligatòria, i que anhelen l’èxit acadèmic, tot i estar en risc del temut 

fracàs escolar. Sempre ens ha mogut, com a professors, la convicció que aquests estudiants encara 

poden reeixir si reben el suport i l'acompanyament  necessaris. També som conscients que la manca 

de formació condemna gairebé a l'exclusió social a causa de les dificultats d'incorporació al sistema 

laboral, i que aquest fet ens obliga a reinventar solucions com a professionals, de tipus organitzatiu 

i metodològic . 

I després d’uns quants cursos d’anar avançant amb el Projecte, hem vist com nostre "hort per a 

la inclusió" ha esdevingut un "hort d'excel·lència", donat els bons resultats obtinguts a nivell de 

convivència, aprenentatge i transformació de la comunitat, reconegut pels estudiants, les famílies, 

la resta de professorat, la comunitat educativa, així com per entitats docents externes. 

 En aquesta línia, "Hortalitza't Norfeu" va englobant diferents subprojectes que, com les branques 

d'un eix principal, van desenvolupant i enriquint la idea inicial, al mateix temps que generen nous 

enfocaments, nous reptes i noves respostes. 

Tal i com hem assenyalat anteriorment, el nostre centre té experiència en el Treball Basat en 

Projectes i Aprenentatge cooperatiu, especialment per a l'atenció dels alumne amb necessitats 

educatives o dificultats d'adaptació i risc de fracàs escolar. I d’aquesta herència va sorgir el primer 

subprojecte: "Connectats amb la terra". Va ser el curs 2013-141, en un projecte d'APS on joves i 

jubilats del Casal del pescador de Roses intercanviaven ensenyaments i aprenentatges, on va 

aparèixer al nostre imaginari, per primera vegada, l’hort del pati.  

- Teniu un centre modern i molt bonic, però aquest racó del pati està molt descuidat – ens va 

comentar en Ferran (membre de la Junta del Casal) durant una de les primeres visites dels 

jubilats a l'Institut – El vostre pati necessita un hort,  com el que teníem nosaltres quan anàvem 

a l'escola! 

                                                 
1 “Apreniendo con los mayores” en http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/aprenent-amb-els-avis 
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I a aquest consell vam aconseguir donar-li forma durant el curs 2015-16, a més d'afegir-hi les 

necessitats relacionades amb els alumnes ( "el que fem ho hem de " penjar "). Això ens ha permès 

que actualment joves i avis es mostrin com a ensenyants i aprenents potencials, alternativament, 

amb un nexe d'unió: el cultiu de l'hort ecològic i les noves tecnologies de comunicació. Per als joves, 

aprendre a acceptar els consells i l'ensenyament de persones grans amb una vida plena d'esforç, 

suposa un enriquiment personal i l'adquisició de valors i actituds de convivència i tolerància. Per als 

avis, acostar-se a les noves tecnologies, resoldre dubtes sobre el funcionament de mòbils, càmeres 

fotogràfiques i xarxes socials virtuals, suposa un repte i una il·lusió per aprendre coses noves. 

Alhora que es va plantejar la idea de construir un hort al pati de l'institut, va aparèixer la necessitat 

de treballar l'alimentació saludable amb els nostres alumnes. I és que en la pràctica diària de la 

nostra docència evidenciem sovint que el ritme accelerat de vida de les famílies i la falta de temps 

per seure junts a la taula, i en alguns casos, les dificultats econòmiques per omplir la nevera, i 

desgraciadament l’increment en la dependència a les pantalles (mòbil, consoles, tauletes) que arriba 

fins i tot a l'hora dels àpats, fan que habitualment "menjar com una família", tots junts, sigui només 

una excepció reservada per a ocasions especials. I amb l'evidència que molts alumnes no tenen 

bons hàbits alimentaris, tot i les diferents campanyes i intervencions que tradicionalment interactuen 

amb la població infantil i juvenil, va ser dissenyat i aplicat el subprojecte "Cuines Valents"2 durant el 

passat curs 2016/17. Si bé aquest any no s'ha treballat directament, si continuem mantenint alguns 

dels bons hàbits establerts amb la seva aplicació, entre ells, els de tenir en compte els factors 

socioafectius que acompanyen l'acte de menjar. Per tant, a més de proposar als joves que cuinin 

amb la mare, el pare o l'avi / àvia una de les receptes familiars amb algun producte de l'hort i facin 

una col·lecció de fotografies o audiovisuals que s'editen i es pengen en el perfil d'Instagram© del 

projecte, també s'han acompanyat d'esmorzars o menjars saludables totes aquelles situacions 

relacionades amb els subprojectes realitzats i que han propiciat una trobada o una petita celebració. 

Aquest any, la utilització de l'hort com a eina transformadora s'ha continuat aplicant amb els dos 

grups de reforç del segon cicle de l'ESO. I es pretén que, a través del treball en el subprojecte 

"Construïm l'hort, teixim arrels" els alumnes de 3r d’ESO (del grup de reforç i diversificació 

curricular) millorin el seu sentiment de pertinença al grup i al centre; canviïn la seva actitud 

acomodada dins de la passivitat i la mandra de les hores lectives; i iniciïn un treball responsable i 

actiu cap a la construcció de l'espai comú, el nostre hort. Així doncs, aquest grup és l'encarregat de 

realitzar les tasques pròpies de disseny i construcció dels elements estructurals de l'hort: la tanca 

de protecció per a les pilotes procedents de la pista; les jardineres amb material reutilitzat on 

s'ubicaran les plantes aromàtiques i medicinals; i l'excavació de terra i la posterior cobertura amb 

mantell per preparar espais de cultiu als bancals antics o nous. 

                                                 
2  Para más información sobre las actividades realizadas el curso pasado en “Cocinas Valientes” ver el Anexo I 
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 Si bé "Construïm l'hort, teixim arrels" continua la seva trajectòria des del curs passat, els 

alumnes del grup de reforç educatiu de 3r ESO han iniciat aquest curs una nova aventura, molt 

relacionada amb la construcció ecològica i l'eficiència energètica: "Bioconstrucció" . Aquest 

projecte suposa l'oportunitat de relacionar-nos amb el medi de manera més sostenible, gràcies a la 

utilització de materials naturals, reutilitzats i tècniques de construcció tradicionals i artesanals, amb 

l'objectiu de conscienciar als nostres alumnes ia la comunitat educativa de la importància de generar 

activitat humana amb menor impacte mediambiental. 

Hem d'afegir un ' Hortalitza't Norfeu! ", per segon any consecutiu, estudiants i professionals que 

intervenen en la nostra unitat de suport a l'educació especial (USEE), gràcies a la qual necessita la 

inclusió de vuit estudiants pot atendre específicament educatives especials, trastorns relacionats 

amb deficiència Mental i l'espectre autista. Des del primer moment, professionals, estudiants i les 

famílies des de la USEE, apreciat el treball a l'hort com a eina metodològica d'aprenentatge i 

d'inclusió, especialment tenint en compte les característiques dels alumnes participants i és per 

aquest motiu que el subprojecte "Anem a l’hort!" va tornar a ser part de la seva programació 

curricular específica. 

Necessitem afegir a "Hortalitza't Norfeu!", per segon any consecutiu, els alumnes i professionals 

implicats en la nostra Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE/SIEI), gràcies a la qual es poden 

atendre específicament la inclusió de vuit alumnes de necessitats educatives especials, relaciona-

des amb la Deficiència Mental i els trastorns de l'espectre autista. Des del primer moment, els pro-

fessionals, alumnes i famílies ateses des de la USEE/SIEI, han valorat positivament la feina a l'hort 

com a eina metodològica d'aprenentatge i d'inclusió, especialment donades les característiques de 

l'alumnat participant i és per això que el subprojecte "Anem a l'hort! " torna a formar part de la seva 

programació curricular específica. 

Volem tornar a remarcar que el projecte "Hortalitza't Norfeu!" ha anat prenent un paper rellevant 

en l'atenció a la diversitat de l'alumnat del segon cicle de l'ESO i de la USEE, i que alhora ha anat 

definint-se com un projecte compartit, acceptat i valorat en el centre, tant per l'alumnat i professorat 

implicats, com per la resta del claustre, dels alumnes i de les famílies. 

D'aquí que a finals del curs passat es va oferir als alumnes de 2n de Batxillerat la possibilitat de 

realitzar el seu treball de recerca a l'hort escolar. I ràpidament un d'ells va proposar un nou repte, 

una nova proposta: convertir el nostre hort en un "Smart-hort" (hort intel·ligent). S'obria així un 

camí de diversos mesos d'investigació, aprenentatge i construcció a través de l'electrònica, la pro-

gramació amb Arduino ©, l'agricultura ecològica i l'estalvi d'aigua. 

I finalment, com és d'esperar, tots aquests subprojectes necessiten un finançament per sufragar 

despeses relacionades amb els materials, les eines, el consum d'aigua i altres activitats comple-

mentàries (compra de planters, menjar saludable per dinars, sortides i visites amb alumnes, etc .). 
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Per aquest motiu, aquest curs s'ha donat inici a un nou subprojecte "Micromecenatge i Emprene-

doria". Va ser arran de ser un dels projectes seleccionats en la convocatòria de "Fem Educació" de 

la Fundació J. Bofill, que entrem en una campanya de muchfunding, en la qual treballem juntament 

amb la Fundació Degoteig (Cívic Crowdfunding for Social Innovation) i la seva plataforma per recollir 

el suficient capital amb el qual adquirir el material necessari per a pagar tots els materials necessaris 

en els projectes dissenyats. Aquest fet ens ha proporcionat l'oportunitat d'abordar aprenentatges 

amb els alumnes relacionats amb l'emprenedoria i la cooperació amb altres alumnes i centres: hem 

començat amb la iniciativa de col·laborar amb les cooperatives del nostre cicle formatiu de Gestió 

Administrativa, hem creat un petit mercat intern de verdures, hortalisses, planters i llavors ecològi-

ques del nostre hort i hem realitzat un intercanvi presencial amb alumnes de l'INS Antoni Cumella 

de Granollers, que com nosaltres, tenen un hort ecològic entre el seu currículum. 

No volem oblidar el fet que els diferents subprojectes s'han compartit a la xarxa de centres amb 

hort escolar anomenada «Infusión de Valores"3 i liderada pel Centre d'Educació Especial «Luís 

Pastor» de Motril (Granada). En aquesta xarxa es vinculen més d'una dotzena de centres educatius 

de tipologia diversa, al principi van ser connectats a través de la plataforma digital «Acció Magistral» 

i de la Fundació d'Ajuda per a la Drogoaddicció (FAD), però que actualment segueix en peu de 

manera autònoma gràcies, especialment, als mitjans de comunicació digitals (gmail i whatssApp). a 

través d'aquesta xarxa els docents implicats vam rebre assessorament i compartim idees i 

experiències, els alumnes observen (a través d'internet) els treballs d'altres i comparteixen els seus. 

i el més significatiu per als nostres alumnes: vam rebre per missatgeria plantes sembrades pels 

alumnes de Motril a les seves instal·lacions i organitzem els alumnes dels grups de reforç d i 3r, 4t 

i la USEE per trasplantar-les a la nostra terra. El curs passat des del nostre centre vam voler fer un 

pas més en "Infusió de valors" i vam organitzar un viatge a Granada, amb els alumnes de l'últim 

curs, per visitar el centre de Motril i conèixer cara a cara tots aquells companys que, tot i les seves 

dificultats, tenen cura i treballen el seu hort escolar ia més, generosament comparteixen plantes i 

coneixements. I encara que el descrit en aquestes línies sigui el camí ja recorregut pel nostre 

"Hortalitza't Norfeu!", El més important és que s'ha obert el camí de la participació cada vegada a 

un major nombre de professors, que veuen la necessitat de la innovació pedagògica a les aules i la 

globalització i vivència significativa dels aprenentatges i que poc a poc es comencen a plantejar 

poder incloure el treball a l'hort escolar, l'estudi de l'agricultura i alimentació ecològiques o el 

respecte mediambiental com a part de la seva programació de aula ordinària i aprofitar, així, el gran 

recurs pedagògic que suposa tenir un hort ecològic al pati. 

 

 

                                                 
3 Para más información sobre las actividades realizadas el curso pasado en “Infusión de valores” ver el Anexo I 
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4. OBJETIUS DEL PROJECTE 
 

Els objectius generals del Projecte "Hortalitza't Norfeu!", presents en tots els subprojectes, 

són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y com a objetius específics, també presents a la majoria dels subprojectes, tenim: 

a. Participar de manera activa i motivada en el subprojecte corresponent, en cooperació 

amb els altres, tant en la comunicació interpersonal com en les tasques a realitzar.  

b. Participar en el treball de l'hort amb responsabilitat i rendiment, seguint les pautes 

donades o els acords consensuats.  

c. Millorar en el coneixement del nom i el maneig de les eines utilitzades en l'hort.  

d. Millorar el coneixement de plantes i hortalisses cultivades a l'hort.  

e. Reconèixer la necessitat de tenir una alimentació rica en verdures i hortalisses per 

obtenir salut i benestar.  

f. Reconèixer la necessitat de tenir una consciència ecològica, recolzant l'agricultura 

ecològica, l’estalvi en el consum energètic, la reserva d'aigua i el respecte pel medi 

ambient. 

 

1. Millorar la participació de l'alumnat i la comunitat educativa per a les activitats de l'institut, a 

través del foment de l'agricultura i l'alimentació ecològica, potenciant el treball cooperatiu 

entre alumnes, professorat i famílies, per a la promoció i millora de l'educació integral i la 

transmissió de valors dels alumnes amb necessitats educatives especials i / o risc de fracàs 

escolar, atesos des dels grups de reforç i Diversificació Curricular de 3r i 4t d'ESO i USEE. 

2.  Incloure el Projecte "Hortalitza't Norfeu!", Concretat en els diferents subprojectes, dins de 

la programació curricular dels alumnes, en les àrees de l'àmbit sociolingüístic i de l'àmbit 

cientificotècnic, de manera que els continguts i les activitats realitzades pels nostres alum-

nes prenguin un sentit transversal i d'utilitat social i ecològica. 

3. Potenciar la investigació dels alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat en el camp de la 

iniciativa i l'emprenedoria ecològic de cares al disseny i la pràctica d'actuacions concretes, 

factibles i sostenibles. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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5. AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE 
 

Els principals agents implicats en el projecte són els alumnes, ja que d'ells depèn el 

desenvolupament d'un subprojecte o un altre i el plantejament d'unes activitats o unes altres. 

Encara que amb tota seguretat, res d'això seria possible sense l'esforç i tenacitat dels seus 

professors-educadors i del suport d'entitats i col·laboradors del Projecte que, en el treball 

del dia a dia, fan dels joves estudiants persones més capaces, responsables i actives. 

5.1. ALUMNES 

 

Al quadre següent es mostren els grups d’alumnes participants, el subprojecte que desenvolupen i 

la freqüència de participació.  

 

GRUP 

D'ESTUDIANTS 

SUBPROJECTO MATÊRIA Hores 

 

USEE 

(Unitat de suport 

d'educació 

especial) 

"¡Anem a l’hort!" NAT-TEC  

2 h/setm 
ViP 

CAT 

3r ESO 

 (Grup de reforç i 

diversificació 

curricular) 

“Bioconstrucció” SOC 1 h/setm 

(desdoblamiento) 
MAT 

3r ESO  
(Grup de reforç 

sense alumnes de 

diversificació 

curricular) 

"Construïm l’hort, teixim 

les arrels" 

BIO- F/Q 2 h/setm 

MAT 1 h/setm 

SOC 1 h/setm 

4t ESO  
(Grup de 

diversificació 

curricular) 

"Connectats amb la terra" ViP 1 h/setm 

SOC 1 h/setm 

TUTORIA A demanda 

4t ESO  
(Grup de 

diversificació 

curricular) 

"Micromecenatge i 

emprenedoria" 
Projecte 

d’Investigació 

1 h/setm 

FRANCÉS 1 h/setm 

L. CAST. 5 sessiones 

TUTORIA A demanda 

 

  

mailto:b7005364@xtec.cat
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•  USEE/SIEI (Unitat de Suport a l'Educació Especial): El grup d'alumnes atesos són un total 

de 8 nois, entre 12 i 15 anys, que estan ubicats en els nivells de 1r, 2n i 3r d'ESO. Entre ells, trobem 

a dos alumnes amb T.E.A. (Trastorn de l'espectre autista), a quatre amb R.M.M. (Retard mental 

moderat), a un amb R.M.L. i T.C. (Retard mental lleu i trastorn de conducta) i un altre amb un retard 

de desenvolupament i de comunicació no especificat. En funció de les seves possibilitats, aquests 

alumnes estan més o menys hores setmanals compartint aula i classes amb els seus companys de 

nivell en grups ordinaris o en grups de reforç (amb o sense professional de suport) o bé ubicats a 

l'aula d'Educació Especial, on bona part del treball acadèmic és individualitzat i l'enfocament 

pedagògic és pràcticament globalitzat. 

• 3r ESO (Grup de reforç i diversificació curricular): Grup de 3r d'ESO, compost per 17 

alumnes amb dificultats d'aprenentatge i / o adaptació al context escolar. És també un grup amb 

gran percentatge d'alumnes nois (88%), amb gairebé el 40% d'alumnes un any més gran al nivell 

que cursen i un 12% de repetidors de dos cursos, per tant, dos anys més grans. L'origen dels 

alumnes és majoritàriament marroquí (64,7%), tot i que també hi ha una petita representació 

d'alumnes sud-americans (11,7%). La resta, un 23,5%, són alumnes d'origen autòcton. Dos dels 

alumnes d'aquest grup s'han acollit al nostre Programa de Diversificació Curricular4 que els permet, 

prèvia autorització per part dels òrgans corresponents, realitzar unes 12 h / setmanals de pràctiques 

laborals no remunerades, en horari lectiu i fora del centre, com part del seu currículum acadèmic i 

en compensació per algunes de les matèries de l'institut. 

• 4t ESO (Grup de diversificació curricular): En aquest curs els 11 alumnes integrants del grup 

de reforç de 4t d'ESO han participat en el nostre Programa de Diversificació Curricular. En aquest 

grup també la majoria d'alumnes (63,7%) són nois, i un sol alumne té l'edat corresponent al seu 

nivell, és a dir, no ha repetit cap curs. La resta, un 72% han repetit un curs i un 18% 2, de manera 

que han acabat l'etapa amb 18 anys complerts. L'origen dels estudiants és en un 54% autòcton i un 

46% marroquina. Al llarg de l'etapa, aquest ha estat un grup difícil de cohesionar, amb alumnes amb 

moltes dificultats en la convivència escolar i l'aprenentatge. 

• 2n de Batxillerat: En el nostre currículum de 2n de Batxillerat apareix una matèria obliga-

tòria anomenada "Treball de recerca", que suposa el 10% de la nota mitjana del Batxillerat i que tot 

alumne ha de realitzar de manera individual i autònoma, sota la guia d'un professor-tutor. Aquest 

any, un dels nostres alumnes va escollir voluntàriament realitzar-la utilitzant el nostre hort escolar. 

Va investigar sobre dos temes que li eren de gran interès: l'estalvi d'aigua en l'agricultura i la pro-

gramació amb Arduino. A més de diversos reconeixements i premis rebuts pel seu treball, l'alumne 

ha recollit un profit encara més gran, si és possible: el descobriment de la seva vocació professional, 

                                                 
4 El nostre Projecte de Diversificació curricular rep el nom de "Projecte Aprenent" ( "Projecte Aprenent"). Per a més 

informació http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/inici 

mailto:b7005364@xtec.cat
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/inici


 

 

 

 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat           15 

La funció de tutor / a per part de docents del Departament d'atenció a la diversitat s'exerceix en el grup de reforç o 

diversificació curricular del nivell indicat i posseeixen un perfil pedagògic adequat per a l'atenció a la diversitat de 

l'alumnat. 

que s'encara cap a una enginyeria agrònoma, especialment sensibilitzat amb l'agricultura ecològica 

i sostenible. 

5.2. RECURSOS HUMANS 

En el quadre següent es mostren els departaments implicats, així com els professors 

que participen el "Hortalitza't Norfeu!", tenint en compte el subprojecte que duen a terme, 

així com les hores docents que destinen al projecte. 

 
DEPART.  
DIDÀCTIC 

 
 

PROF 

 
 

FUNCIÓ* 

 
SUBPROJECTES EN ELS 

QUE HI PARTICIPA* 

 
HORES/SETM. 

 
 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 1º 2º 3º 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

A.G. 
(coord.) 

Orientadora Educ. 
Cap de Depart. 
Tutora de 4t ESO 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 2-4 X X X 

A.R. Orientadora Educ. 
Tutora-coord. USEE 

    X  2 X X X 

E.C. Tutora de 1r ESO 
Especialista div. SOC 

X   X   2-3 X X X 

N.G. Tutora de 3r ESO 
Especialista div. CAT i 
FRANCÉS  

  
X 

    1  X X 

S.R. Tutora de 2n ESO 
Especialista div. CAST 

 X     5 sesiones  X  

S.J. Auxiliar Ed. Especial 
USEE/SIEI 

    X  2 X X X 

CIÈNCIES 
NATURALS 

A.L. Cap d’estudis 
Prof. BIO i F/Q 

  X    2 X X X 

VISUAL I 
PLÁSTICA 

A.F. Professora VIP 
Tutora TDR (Treball de 

recerca) 

      
X 

1 X X  

 

 

 

A més, hem comptat amb la valuosa col·laboració de dues alumnes en pràctiques: la primera alumna 

cursava el C.F.G.S. d'Integració Social i ha realitzat el seu aprenentatge assistint i actuant en el grup 

USEE/SIEI; i la segona, una jove graduada en Pedagogia que cursava el Màster de Formació del 

Professorat de Secundària, que ha intervingut en el grup de diversificació curricular de 4t ESO i la 

USEE/SIEI. Les seves aportacions han estat molt satisfactòries, de manera que han estat dues 

companyes més. 

(1) “Connectats amb la terra”; (2) “Micromecenatge i emprenedoria; (3) “Construïm l’hort, teixim arrels”, (4) 

“Bioconstrucció”; (5) “Anem a l’hort!; (6) “Smart-hort” 
 

mailto:b7005364@xtec.cat
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5.3. ENTITATS I ALTRES COL.LABORADORS 

 

     L'inici del nostre hort escolar es troba en les orientacions i consells de la gent gran del 

Casal del Pescador-Jubilats de la Mar de Roses en una de les primeres visites al nostre 

centre. I encara tenim una llarga relació d'aprenentatge-servei, cal insistir que, actualment, 

l'hort està sent el nostre major punt d'unió i el que ens empeny a compartir coneixements i 

aprenentatges en la relació intergeneracional de "Connectats amb la terra". 

 Les famílies dels nostres alumnes participants segueixen tenint una important funció. 

La seva implicació i actitud de millora en l'alimentació saludable i el consum de productes 

ecològics del nostre hort continua sent un objectiu explícit en el nostre «Hortalitza't Norfeu». 

Comptem amb els nostres joves per animar els seus a millorar i aprendre nous models 

alimentaris saludables i de relació durant els àpats, basant-nos en els moments compartits 

en grup, cuinant productes del nostre hort i que els nostres alumnes traslladen a les seves 

cases quan es porten els vegetals recollits. 

Seguim potenciant la col·laboració amb altres centres educatius del nostre municipi, com 

la Llar d’Infants Municipal "El Franquet de Mar" i altres centres escolars, perquè ens 

visitin i aprenguin amb nosaltres sobre: verdures, hortalisses i plantes aromàtiques, en 

l'agricultura ecològica5. On els més petits aprenen per modelatge de la gent gran, i els 

nostres estudiants milloren les seves actituds pel fet d'haver de donar un bon exemple. 

 Hem participat, també, en la xarxa de centres educatius que aposten pels horts escolars 

com a eina de canvi i millora pedagògica, presents en el Projecte «Infusión de valores»6 i 

amb els quals compartim experiències, planter i planters a través de les xarxes socials i la 

missatgeria. 

 Fora de l'àmbit escolar, també vam rebre el suport de l'Ajuntament de Roses, a través 

de la secció de Serveis de Jardineria, tant per a l'assessorament tècnic com per a la dotació 

de terra de conreu i el préstec d'algunes eines. Així mateix, el nostre projecte s'ha inclòs 

dins de les seves actuacions en el programa «Roses, vila florida», amb les que el nostre 

municipi ha obtingut ja la qualificació de tres roses, sobre un màxim de cinc. 

                                                 
5 http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=615 
6 CEE Luís Pastor (Motril- Granada), IES Pinar de la Rubia (Valladolid), CEIP Alonso Berruguete (Valladolid), CEIP 

San Jerónimo (Fuentes de Cesna-Granada), CRA Los Pinares (Campillo de Atobuey-Cuenca), CE l’Alzina (Palau-solità 

i Plegamans-Barcelona), IES Diego de Praves  (Valladolid), CEIP San Gil Abad (Motilla de Palancar-Cuenca), FP 

Bàsica Rosa Chacel (Valladolid), INS Cap Norfeu (Roses-Girona), IES Aguas Vivas (Guadalajara) 

mailto:b7005364@xtec.cat
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Aspecte de la zona del pati on els jubilats ens van 
aconsellar construir l'hort ecològic. Juny 2015 

Diferentes aspectes de nostre hort ecològic durant la 

primavera de 2018 

Existeixen altres empreses i entitats7 del nostre entorn que també estan implicades 

com a col·laboradores, especialment, amb la donació de material reutilitzable o amb la 

realització de generosos descomptes en la compra de material i eines.  

Aquest curs el projecte ha participat en una campanya de micromecenatge, 

concretament en una campanya de matchfunding 8  el suport de la Fundació J. Bofill i 

goteo.org. El nostre projecte va ser seleccionat dins la convocatòria de Fem Educació per 

rebre un assessorament en crowdfunding i un ajut econòmic consistent a doblegar les 

col·laboracions particulars que poguéssim recaptar, sempre que es sobrepassés un límit 

predeterminat. En definitiva, hem tingut més de 60 mecenes, majoritàriament professorat 

del claustre, que han realitzat aportacions econòmiques a partir de cinc euros i molts altres 

col·laboradors que ens han ajudat amb la difusió de la campanya i el projecte en premsa i 

xarxes socials. 

6. RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE 

6.1. INSTAL.LACIONS 

Les principals instal·lacions utilitzades en tots els subprojectes és l'espai obert situat al 

sector del pati on s'ha ubicat el nostre hort ecològic. Aquesta zona actual de treball i 

aprenentatge ha guanyat en bellesa i funcionalitat gràcies al desenvolupament de 

"Hortalitza't Norfeu!" 

  

                                                 
7 Confraria de Roses, Comercial Llevant y Argiles Colades S.A. 
8 Campanya de crowdfunding amb recolzament econòmic d’una institució pública o privada. En el nostre cas: 

https://ca.goteo.org/call/femeducacio 

mailto:b7005364@xtec.cat
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  La zona on es guarden les eines 

de treball també es troba a l'aire 

lliure, però en un espai delimitat i 

tancat amb clau.  

En aquest mateix espai es 

disposa d'un punt d'aigua i una 

connexió a la xarxa elèctrica. 

Aquí també hem situat el 

compostador per als residus 

vegetals que es recullen de l'hort. 

L'amplitud d'aquesta zona ens 

permet utilitzar-la en les activitats 

de "Bioconstrucció". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  És important també considerar com a espai de treball la Seu del Casal del Pescador, ja que 

amb relativa freqüència s'acudeix a ella a realitzar reunions de coordinació i valoració de les 

activitats i altres actuacions de servei (ajuda a decorar el hall, tallers de mòbil, etc.). 

 

 

 

 

 

 

   I finalment, només cal indicar que l'espai de l'aula del grup és també molt utilitzat en les 

activitats més teòriques o que impliquen una major atenció (per exemple, la recol·lecció de llavors 

ecològiques). De la mateixa manera, s'utilitzen els ordinadors portàtils, disponibles al centre per 

a cada nivell, per a realitzar moltes de les tasques administratives dels subprojectes, 

especialment el de "Micromecenatge i Emprenedoria". 
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6.3. MATERIALES 

 

Material per a activitats de construcció i l'horticultura: 

MATERIAL PROVEIDOR FINANZACIÓN Observaciones 

Diverses eines (aixades, 

pales, rasclets, carretons, 

tisores...) 

Comercial Llevant 

Ayuntamiento Roses 

Consergeria 

Presupuesto Hortalitza’t 

Cost zero 

Cost zero 

25% descompte 

En préstec 

En préstec 

Elements de seguretat 

(guants, botes...) 

Famílies 

Comercial Llevant 

Coste cero 

Presupuesto Hortalitza’t 

Donacions famílies 

25% descompte 

Terra, llavors i planter. Ajuntament de Roses 

Casal del Pescador 

Infusión de valores 

Cost zero 

Cost zero 

Cost zero 

Donación 

Donación 

Donación 

Material per a testos i 

bancals. 

Confraria de pescadors 

Argiles Colades S.A. 

Comercial Llevant 

Cost zero 

Cost zero 

Presupuesto Hortalitza’t 

Donación 

Donación 

25% descompte 

Compostador Ajuntament de Roses Cost zero En préstec 

Sistema de riego inteligente 

Components de  

electrònica i reg 

 Indústries IMA Figueres  Pressupost Hortalitza’t 10% descompte 

Placa d’Arduino   Amazon Pressupost Hortalitza’t  

Ordinador   Centre Cost zero  Disponibles en el centre 

Telèfon mòbil  Estudiant Cost zero Material propi 

Alimentos saludables para almuerzos y comidas: 

Fruita, làctics, pa, pasta... Alumnos y familias 

Supermercado 

Assumit per les famílies 

Pressupost Hortalitza’t 

Ingressos de la venda de 

productes de l'Horta 

Donació 

 

Romanent de cursos 

anteriors, beques i premis. 

Plats cuinats Estudiants i famílies Assumit por les famílies Donación 

Altres (aigua, tovallons, 

gots, plats...) 

Supermercat Presupuesto Hortalitza’t Compra 

Material TIC para la creación audiovisuales y comunicación redes sociales  

Ordinadors, impressores Centre Cost zero Disponible en el centre 

 

Mòbils, càmeres Estudiants 

Jubilats 

Centre 

Cost zero 

Cost zero 

Cost zero 

Material propi 

Material propi 

Disponible en el centre 

Otros 

Viatge a Granollers i 

l'intercanvi d'activitats. 

Famílies 

Subvenció del centre 

Assumit por las familias 

Pressupost Hortalitza’t 

25% famílies i 75% 

centre. 
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6.4. FINANCIACIÓ 

A la següent taula indiquem la balança d'ingressos i despeses del present curs 2017/18, 
així com l'origen del finançament i sostenibilitat del Projecte: 
 

INGRESSOS 

CONCEPTE GENERAL CONCEPTE ESPECÍFIC SUBTOTAL 

 
Campanya crowdfunding 
(matchfunding) 

Capital recaptat a través de micromecenas 1 088,00 € 

Capital de reg (aportació F. Jaume Bofill) 1 088,00 € 

 
Venda de productes de l’hort, 
planter i llavors. 

Venda setmanal al professorat i personal no 
docent 

112,00 € 

A la Fira de St. Jordi 25,50 € 

Col·laboració amb Cooperativa alumnes 
CFGM 

7,50 € 

Intercanvi amb alumnes INS 
Antoni Cumella (Granollers) 

Contribució famílies per a viatge a Granollers 320,00 € 

Contribució familias per a l'activitat a Roses 40,00 € 

 TOTAL 2 681,00 € 

 

GASTOS 

CONCEPTE GENERAL CONCEPTE ESPECÍFIC SUBTOTAL 

 
Campanya crowdfunding 
(matchfunding) 

Comissions targeta de crèdit (0,8%) 8,18 € 

Comissions goteo.org (4% de las aportaciones 
de los mecenas) 

48,09 € 

Desplaçaments a Barcelona per 
assessorament i avaluació 

67,20 € 

Material per a l’hort (Eines, 
planter, terra...) 

Diverses eines i material ferreteria 253,52 € 

Despeses d'enviament de planter des de Motril 17,80 € 

Planter 19,50 € 

Material per a Smart-hort Components electrònics i reg varis 88,32 € 

 
Esmorzars saludables i de 
celebració 

Trobada amb exalumnes 20,00 € 

Trobada amb Casal del Pescador- Jubilats del 
Mar 

20,00 € 

Esmorzar saludable 3r D 20,00 € 

Esmorzar saludable USEE 20,00 € 

Venda de productes d’horta, 
planter i llavors 

Material de papereria 6,50 € 

Donación a Associació Sd. Moebius  
(20% venda St Jordi i trobada Cooperatives) 

6,60 € 

Intercanvi amb alumnes INS 
Antoni Cumella (Granollers) 

Viatge en tren i estada (Barcelona-Granollers) 449,70 € 

Activitat a Barcelona (Telefèric) 111,43 € 

Aliments per sopar a Barcelona 90,50 € 

Activitat a Roses (Parc aquàtic) 110,00 € 

 TOTAL 1 257,14 € 

 

 

BALANÇ FINAL: 

2 681,00 – 1 257,14 = 1 423,86 € 

Romanent que assegura la continuïtat del Projecte el curs 2018-19 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

➢ Activitats de"Connectats amb la terra": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lliurament de planter de plantes aromàtiques per a 

la terrassa interior de la seu del Casal de Jubilats. 

Rebut de primeres orientacions sobre com 

trasplantar, per al nou grup d'alumnes participant 

en el subprojecte. 

 
Projecció d'audiovisuals creats per antics alumnes 
en edicions anteriors del projecte d'APS “Aprenent 
amb els avis” i “Connectats amb la terra”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMGmn

BseDHU 

https://www.youtube.com/watch?v=9sKcWF

2CTnw&t=21s  

https://www.youtube.com/watch?v=UQ2inV

SA6mE&list=PLk74twvQdW6ES4iVMJBTek

r1xPOxKZ-9c  

 

 
Activitats de sensibilització a l'aula treballant el lli-
bre La gent gran de Roses i recollint informació so-
bre l'Associació de Jubilats del Mar-Casal del Pes-
cador. 

 

 

 
 

Visita d'inici de curs, amb la nova promoció 

d'alumnes de 4t ESO, per coordinar aprenentatges i 

tasques conjuntes. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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➢ Activitats de "Smart-hort": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensenyaments de la gent gran als joves, en relació 

amb la cura de l'hort, en una de les visites al nostre 

centre. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&

t=17s  

Muntatge artesanal de la taula de cultiu i el sistema 

de reg, després de realitzar la investigació teòrica. 
Muntatge del sistema electrònic i programació de la placa 

Arduino © per al control del sistema. 

Defensa oral del projecte, davant d'un 

tribunal de tres professors, com a part de 

l'avaluació del treball de recerca. 

Vídeo de difusió del projecte, realitzat 

conjuntament amb els coordinadors del projecte 

"Hortalitza't Norfeu!" i creació de la guia 

audiovisual. Disponible a:    

https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M

&t=79s     

Moment de celebració per la trobada i el treball 

conjunt, compartint una infusió de te amb menta 

de l'hort i pastes marroquines artesanals 

realitzades per d'algunes famílies dels alumnes. 

Redacció de la memòria 

escrita del Treball de 

Recerca. Consulta a: 

https://drive.google.com/fil

e/d/1NdV32a3BkTqtQwTv

LUZNyTBl9b_mw6WU/vie

w?usp=sharing  

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=79s
https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing
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➢ Activitats de “Anem a l’hort!” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració del diari de camp després de cada sessió a l'hort i dels port-folis on es recullen per escrit el resum 

dels continguts treballats: verdures, hortalisses, plantes aromàtiques, eines de treball i instruccions de les tasques 

de cura i cultiu. 

Cures i manteniment de l'hort utilitzant eines manuals amb responsabilitat i evitant riscos. 

 

Trasplantament de verdures i hortalisses des planters, fent solcs en el bancal corresponent i tenint cura de la seva 

arrelament en el nou sòl. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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Construcción de un espantapájaros con material reutilizado.                           

https://www.youtube.com/watch?v=F6m08h

UzdUM&t=17s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Activitats de "Construïm l’hort, teixim arrels": 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        
 

 

Realitzant altres treballs amb material reu-
tilitzat a demanda de Departaments Didàc-
tics i professorat (exemple: sofà de descans 
per a professors/es) 

 

Construcció de bancals cavant al pati i col·locant elements perimetrals, traient terra i afegint mantell, 
donat per l'Ajuntament. 

 

 
Prácticas de técnicas audiovisuales para mejorar la 

expresión oral y la comunicación de proyectos.                 

https://www.youtube.com/watch?v=F6

m08hUzdUM&t=17s 

Reparació i reconstrucció de la tanca de pro-
tecció i de jardineres a partir de material reu-
tilitzat, tallant, acoblant i pintant les fustes 
que substituiran les malmeses. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
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Preparació de planter i cura de l'hort de manera ecològica: sembrant, trasplantant, regant els cultius, 

llevant males herbes i lluitant contra les plagues amb remeis naturals i ecològics. 

Recol.lecció de verdures fresques, elaboració d'amanides i aperitius saludables per celebrar en 
bona harmonia els resultats aconseguits durant el trimestre. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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➢ Activitats de "Bioconstrucció": 

  

 
 
 
    
 
 
 

 
 
     
     
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Procés de construcció artesanal de motlles: disseny, selecció, preparació i execució de la idea. 

 

 
Barreja homogènia dels compo-
nents en bioconstrucció: argila, 
palla i aigua. 

 

Estudi a classe, debat i reflexió sobre les característiques de la bioconstrucció i els seus beneficis 

mediambientals. Treball sistematitzat dels continguts bàsics de matemàtiques necessaris per dotar de 

competència pràctica als nostres alumnes. 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Wg- diQe9u0crkYPjzQK5zcluxy270_eR?usp=sharing 

 
Realització de la barreja de la 

pasta, seguint les proporcions 

donades. 

 
Primeres pràctiques i contacte 

amb la pasta. Tècniques de 

recobriment. 

 

Procés de construcció artesanal de toves: preparació de la pasta, utilització del motlle i assecat de la tova. 

https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8  

mailto:b7005364@xtec.cat
https://drive.google.com/drive/folders/1Wg-%20diQe9u0crkYPjzQK5zcluxy270_eR?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8
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Preparació de cartes d’agraïment i recompenses per 

als col.laboradors. 

 

➢ Activitats del projecte "Micromecenatge i Emprenedoria": 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentació del projecte a la convocatòria de Fem 
Educació i assistència als tallers d'assessorament 
sobre la campanya. 

 

Difusió i seguiment de la campanya de crowdfunding, en premsa i a les xarxes socials. 

 

 
Creació de la pàgina de la campanya, amb la plata-

forma goteo.org https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-

norfeu  

 
Elaboració i repartiment en persona de recom-
penses als col·laboradors més propers. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
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Coordinació i col·laboració amb les cooperatives d'alumnes del cicle formatiu de Gestió Administrativa, per 
a gestionar la venda del nostre planter i llavors, a la Fira de St. Jordi de Roses i en la trobada de Cooperati-
ves de Girona. Una part dels beneficis compartits es donen a l'Associació Síndrome de Moebius del muni-
cipi, la resta s'utilitzarà per cobrir les despeses d'alimentació durant el viatge a Granollers. 

 

Visita i convivència amb Handwork.coop ©, una cooperativa d'alumnes i professors de l'INS Antoni Cumella de 

Granollers, participants també en la campanya de matchfunding de Fem Educació. Allà ens ensenyen els seus 

projectes, la seva metodologia de treball i, entre d'altres, la seva idea de compostatge amb residus orgànics dels 

menjadors de les escoles veïnes, que utilitzen per enriquir el sòl del seu hort. 

Visita de tornada dels alumnes i professors de l'INS Antoni Cumella, amb esmorzar saludable i activitat lúdica 
per celebrar el final de curs, i tancament del Projecte, per aquest curs. Nosaltres compartim algunes de les nos-
tres llavors ecològiques perquè les sembrin el curs vinent en el seu hort. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1. PRINCIPALS CONTINGUTS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

 Els objectius esmentats en l'apartat 4 d'aquesta memòria, com a objectius generals del Pro-

jecte "Hortalitza't Norfeu!" Es dirigeixen, com a finalitat última, cap a l'adquisició i millora de les 

competències curriculars marcades com a meta de l'educació secundària obligatòria. 

 L'assoliment d'aquests objectius es treballarà a través dels continguts expressats a continu-

ació, en cada un dels subprojectes que configuren "Hortalitza't Norfeu!". 

 La relació entre els subprojectes, els continguts treballats i les competències a adquirir s'es-

pecifiquen a continuació en les següents taules-resum, tenint en compte la següent nomenclatura: 

CÓDIGO COMPETENCIA 

CLA:     Competencia lingüística y audiovisual 

CM: Competencia matemática 

CCIMF: Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico.    

CAC: Competencia artística y cultural. 

CD: Competencia digital. 

CSC: Competencia social y ciudadana.     

CAA: Competencia de aprender a aprender. 

CAIP: autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.1."CONECTADOS CON LA TIERRA" 

OBJETIVOS: 

- Millorar la participació activa de l'alumnat a l'activitat tant en el paper d'aprenent com en el paper d'ensenyant (en alumnes molt desmotivats per tot el relacionat 

amb les activitats acadèmiques de l'institut i amb baix rendiment acadèmic).  

- Consolidar la relació de connexió entre l'Institut i el Casal del Pescador-Jubilats de la Mar, i aconseguir que la gent gran, amb l'ajuda del seu dinamitzadora, 

participin activament en l'acostament entre generacions, aportant coneixements als joves sobre el cultiu tradicional de verdures, hortalisses, plantes medicinals i 

aromàtiques. 

 - Organitzar tallers sobre noves tecnologies per als jubilats o activitats de comunicació digital, on els joves puguin comunicar-se eficaçment com ensenyants i els 

més grans participin activament de les activitats organitzades (taller de WhatsApp, concurs de fotografia per instagram, filmació i projecció de petits 

audiovisuals...). 

CONTINGUTS COMPETÈNCIES 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- La memòria familiar: l'avi / àvia.  X     X   

- La 3ª edad: etapa social i personal      X   

- La convivencia intergeneracional: l'aprenentatge-servei. X     X X X 

- Edició de fotografies, vídeos i presentacions.    X X    

- Xarxes socials i comunicació online. X    X X   

-Iniciació a tècniques manuals d'horticultura.   X    X  

-Tècniques de cultiu ecològic de verdures, hortalisses, plantes aromàtiques i 

medicinals. 

  X     X 

METODOLOGIA:       APS (Aprenentatge Servei)  

T.C. (Treball cooperatiu) 

MATERIALS I 

RECURSOS             

- Eines de l'hort, planter i llavors. 

- Telèfons mòbils, càmeres i altres dispositius digitals. 

- Ordinadors i projector. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.2. “SMART-HORT” 

OBJETIVOS: 

 

- Guiar i estructurar la investigació de l'alumne en relació a la millora en la sostenibilitat i aprofitament d'aigua en una zona de conreu, 
a través de sistemes de reg programats amb arduino i controlats per electrosensores. 

 - Potenciar la realització d'activitats de camp (visites, entrevistes, recerca bibliogràfica ...) per a la documentació teòrica del projecte. 

 - Mostrar i `participar en algun sistema d'autofinançament en la realització de projectes com, per exemple, el crowdfuding. 

 - Supervisar el muntatge del smart-hort en una taula de cultiu, com maqueta i guia d'una aplicació futura del sistema intel·ligent de reg 
a l'hort del pati. 

 - Orientar l'alumne en activitats de presentació i defensa oral del projecte i en accions de difusió, com a eines d'iniciativa i transformació 
ecològica i social. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Investigació activa sobre models de desenvolupament sostenible i l'ús d'aigua.   X    X X 

- Sistemes de reg, programació amb arduino i  “smart-horts”.     X  X X 

- Construcció d’un “smart-hort” en una taula de cultiu.   X  X  X X 

- Presentació, defensa oral i difusió del projecte. X       X 

- Despeses i rendiment d'un sistema de reg intel·ligent i mecanismes d'auto 

finançament. 

 X X    X X 

METODOLOGÍA:       Treball de Recerca: recerca en acció i aprenentatge guiat. 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

-Taula de cultiu. 

-Tubs i conduccions d'aigua. 

-Electro-vàlvules, cables, placa arduino i ordinador. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.3. “ANEM A L’HORT!” 

OBJECTIUS: 

 

- Millorar la participació i la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials dins de l'institut, potenciant així la seva 
autoestima i autonomia i donant visibilitat a la seva presència i als seus capacitats.  

- Aconseguir que els alumnes, dins les seves possibilitats, utilitzin les diferents eines de l'hort amb certa autonomia i tenint en compte 
les mesures de seguretat. A més d'aprendre tècniques d'horticultura i jardineria, oferint així una possible orientació cap a la seva futura 
formació professionalitzadora. 

- Millorar el treball en equip, intercanviant idees, assumint responsabilitats i respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i treball dels 
companys. 

 - Conèixer les diferents verdures, hortalisses i plantes aromàtiques que es conreen en el nostre hort i valorar la importància d'una dieta 
sana, equilibrada i ecològica, alhora que es fomenten actituds de conservació i respecte cap a la natura i el medi ambient. 

CONTINGUTS COMPETÈNCIES 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Conservació i respecte pel medi natural.   X   X  X 

- Coneixement d'hortalisses, verdures i plantes aromàtiques.   X      

- Eines de treball: vocabulari i normes d'ús i seguretat.   X    X X 

-Tècniques de cultiu ecològic de verdures, hortalisses, plantes aromàtiques i medicinals. X      X X 

- Dieta sana i equilibrada  X X      

- Confecció dels diaris de camp i port-folis X   X X    

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje basado en proyectos) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Eines per a l’hort, planter i llavors. 

- Portfoli 

 

mailto:b7005364@xtec.cat


 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat           33 

 

 

7.1.4. “CONSTRUÏM L’HORT, TEIXIM ARRELS” 

OBJECTIUS: 

 

- Millorar l'assistència, la participació i la convivència de l'alumnat del grup de reforç i diversificació curricular de 3r d'ESO dins el centre, 
a través de la seva vinculació amb la creació d'espais comuns de cultiu de verdures, hortalisses i plantes aromàtiques i medicinals i de 
la millora del sentiment de pertinença a la comunitat educativa, més enllà del seu nucli de pertinença inicial.  
- Treballar de manera pràctica i significativa per a l'alumnat continguts propis de la matèria de Ciències Naturals i de Matemàtiques a 
través del treball setmanal en el manteniment i construcció de l'hort.  
- Provocar el canvi d'actitud cap al treball i l'activitat a l'institut i l'adquisició de valors com l'esforç i la cooperació davant els reptes i 
l'espera de la recompensa o la tolerància a la frustració com a elements bàsics de desenvolupament integral de la persona i el seu 
futur èxit social i personal. 

CONTINGUTS COMPETÈNCIES 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Participació individual i cooperativa en les tasques col·lectives.  X     X   

- Perímetres y árees en zones de cultiu.      X   

- Pressupostos i control de costos. X     X X X 

- Reutilizació de materials usats i recollida selectiva de residus.    X X    

- Eines de treball: vocabulari i les normes d'ús i seguretat. X    X X   

-Tècniques de cultiu ecològic de verdures, hortalisses, plantes aromàtiques i 

medicinals. 

  X    X  

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje basado en proyectos) 

T.C. (Trabajo cooperativo) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Herramientas del huerto, plantel y semillas. 

- Herramientas de bricolaje y mantenimiento. 

- Utensilios de seguridad laboral. 
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7.1.5. “BIOCONSTRUCCIÓ” 

OBJECTIUS: 

- Fomentar la reflexió dels joves sobre la interrelació entre espai geogràfic i activitat humana i entre el desenvolupament social i la sostenibilitat 

ambiental. 

 
- Conèixer algunes de les relacions i transformacions geomètriques per a l'eficiència constructora i utilitzar tècniques de construcció de motlles i 

perimetrals. 

 

- Conscienciar els alumnes, com a futurs agents de canvi, de la importància del control de consum d'energia i d'aigua en la construcció, i valorar 

les mesures d'estalvi i sostenibilitat. 

 

- Iniciar-se en la pràctica de tècniques de bioconstrucció per vivenciar-se com a alternativa ecològica en defensa de les matèries primeres naturals 

i l'estalvi d'energia. 

CONTINGUTS COMPETÈNCIES 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Interrelació entre espai geogràfic i activitat humana.   X X  X   

- Desenvolupament social i sostenibilitat ambiental en la relació entre grup humà i 

entorn. 

 X X   X  X 

- Relacions i transformacions geomètriques per a l'eficiència constructora. 

Construcció de motlles. 

 X X  X  X X 

- Consum d'energia i d'aigua en construcció. Mesures d'estalvi i sostenibilitat.  X X X  X   

- La bioconstrucció: alternativa ecològica en defensa de les matèries primeres 

naturals i l'estalvi d'energia. 

 X X     X 

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprenentatge Basat en Projectes) 

T.C. (Treball cooperatiu) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

-Eines de paleteria. 

-Aigua fang, morter 

-Fusta, claus i martell per construir motlles. 
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7.1.6. “MICROMECENATGE I EMPRENEDORIA” 

OBJECTIUS: 

- Reflexionar sobre l'agricultura ecològica, les condicions i els beneficis que comporta al medi ambient i l'economia local, i practicar alguna de les 

tècniques de cultiu i control de plagues d'un hort urbà ecològic. 

- Valorar la importància de la relació entre la conservació i explotació dels recursos naturals i l'economia. 

- Introduir la fórmula del crowdfunding com a mecanisme d'autofinançament i participar activament en l'elaboració i lliurament de recompenses als 

col·laboradors. 

- Iniciar-se en activitats de venda de productes recol·lectats de l'hort, planter i llavors ecològiques recollides dels vegetals del curs passat. 

- Col · laborar amb les cooperatives dels alumnes del centre que cursen el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa i altres cooperatives 

escolars d'altres localitats. 

CONTINGUTS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Concepte, condicions i beneficis de les tècniques agrícoles i cultius ecològics. X  X   X X X 

- La nostra campanya de crowdfunding: elaboració i entrega als col·laboradors de 

les recompenses. 

X X    X X  

- La cooperació en l'elaboració del producte i venda directa.   X X  X X X 

- Organització d'un intercanvi amb alumnes de la cooperativa handwork.coop de 

Granollers. 

X X   X X X X 

- L'emprenedoria: introducció a la venda de productes dins i fora del centre. X X  X   X X 

- L'emprenedoria: la cooperació amb els estudiants de CFGM de Gestió 

Administrativa del nostre centre. 

X X     X  

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprenentatge Basat en Projectes) 

T.C. (Treball cooperatiu) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

-Ordinadors i compte a instagram. 

-Llibre de comptabilitat, sobres i segells. 

-Recipients reutilitzats per campus de baggies per a llavors, etiquetes... etc.. 
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7.2. PRINCIPALS VALORS DESENVOLUPATS. 

 

Són molts els valors personals i de grup que s'aborden amb "Hortalitza't Norfeu!" i que es 

treballen des de la interacció del dia a dia i la relació personal entre els diferents agents implicats 

en el projecte. És a partir d'aquesta relació i els sentiments que d'aquí sorgeixen quan podem afirmar 

que els principals valors desenvolupats són: 

- La cooperació, la col·laboració i la iniciativa personal i col·lectiva com a valor previ a l'acció 

vital d'aprendre i desenvolupar-se en societat: participant en les activitats amb positivitat i allunyant 

el negativisme de la pròpia actitud davant les noves propostes o reptes i l'establiment de relacions 

amb els altres, en cadascuna de les activitats desenvolupades. 

- L'empatia i la connexió amb els altres - ja sigui company, adult, gran, petit o persona 

discapacitada- en les interaccions i moments de treball o convivència: des del compartir 

intergeneracional de "Connectats amb la terra" fins a les negociacions de "Micromecenatge i 

Emprenedoria ", passant per la convivència amb els nous companys de Granollers i les interaccions 

del dia a dia en les diferents tasques.  

- La generositat en les accions, aportacions i donacions que permet poder compartir 

amb els altres el que tenim o fem: ja sigui asseguts al voltant de la taula en el dinar, ja sigui 

ajudant al company en el seu treball, o bé, gestionant de manera justa les vendes de 

productes generats de l'activitat en el nostre hort ecològic. 

 - La responsabilitat de cadascú, amb les pròpies accions, en relació amb totes i 

cadascuna de les activitats del projecte: el fet d'evitar els riscos laborals i la destrossa de 

les eines, gràcies a una utilització prudent de les mateixes; l'acció de anar amb compte amb 

no danyar les plantes cultivades durant el procés d'arrencar les males herbes; la utilització 

de les proporcions correctes d'aigua i argila en l'elaboració de la massa de tova ... o 

qualsevol altra actuació realitzada en el transcurs de les activitats, i que genera 

conseqüències directes i indirectes per a tots els participants i el projecte en si mateix. 

 - La tolerància a la frustració davant els errors propis o dels altres, amb paciència i 

comprensió, i la capacitat d'espera de la recompensa, ja sigui el brot d'una hortalissa, la 

finalització d'una jardinera o l'acceptació d'una proposta per part dels companys, el 

professorat o altres agents implicats. 

 - L'alegria i la il·lusió per compartir, interactuar, construir i recollir els fruits del treball 

col·lectiu, exterioritzada especialment en aquelles activitats de celebració i de compartir i 



 

 

 

 

 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat               37 

 

mostrar els èxits obtinguts a través de l'esforç i el treball. 

- La valentia per integrar, comunicar i arribar a ser agent de transformació i millora de la 

Naturalesa, de l'entorn, del centre, de la família ... i de nosaltres mateixos. 

 

7.3. EL FOMENT DE L’AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ  ECOLÒGIQUES. 

El foment de l'agricultura i l'alimentació ecològica a través del Projecte "Hortalitza't Norfeu!" 

comença amb els mateixos alumnes que prenen part. Els seus professors s'han esforçat a guiar-los 

en el coneixement del concepte i les tècniques i els beneficis mediambientals, socials i de salut de 

l'alimentació ecològica. Per a això cada un dels subprojectes incorpora i desenvolupa diferents 

activitats relacionades amb l'agricultura ecològica. En aquesta direcció, les principals activitats dutes 

a terme durant el curs 2017-18 han estat:: 

a. L'aplicació i millora en el coneixement de tècniques tradicionals de cultiu i cura de l'hort 

ecològic de la mà dels jubilats del Casal del Pescador de Roses (cavar, sembrar, 

trasplantar, tutoritzar, regar ...). 

b. La recollida, la difusió (en forma de recompensa als mecenes o de venda en les activitats 

d'emprenedoria) i l’aprofitament propi de les llavors ecològiques recollides de les plantes 

del curs passat i de l'actual.  

c.   La reutilització de materials per a la construcció o reparació d'elements 

estructurals de l'hort ecològic (tanca, perimetrals, jardineres, espantaocells ...) 

d.   La construcció sostenible i ecològica a partir de materials naturals i el treball 

artesanal, elaborant toves i utilitzant tècniques de bioconstrucció.  

e. L'elaboració i degustació, a l'aula o la cantina del centre, d'esmorzars saludables 

a partir d'hortalisses i vegetals ecològics recol·lectats del nostre hort (amanides, 

entrepans vegetals, infusions ...). 

f. La investigació tecnològica com a eina de millora en la sostenibilitat i l'estalvi 

d'aigua en l'agricultura, a partir del coneixement dels sistemes de reg i la 

programació amb Arduino©. 

Però l'objectiu va més enllà d'educar alguns grups d'alumnes i, de fet, moltes de les 

activitats realitzades van dirigides a aquest propòsit. Ressaltem la gran fita aconseguit en 

aquest sentit, amb l'entusiasme transmès a les famílies i resta de la comunitat educativa pel 

que fa al consum de productes ecològics del nostre hort, tal com es pot apreciar en les 

nombroses imatges que ens han cedit, dels plats cuinats a casa. 
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I un altre aspecte que volem destacar és 

l'acostament i transmissió d'aquests 

coneixements als nens d'educació infantil, a 

través de l'obertura de les portes del nostre hort 

urbà ecològic. Trobem especialment interessant 

la proposta perquè va sorgir el curs passat de la 

iniciativa personal d'una alumna, que encara 

que inicialment no es trobava dins dels objectius 

del projecte, de seguida es va valorar el seu 

Mostra d'algunes de les imatges enviades digitalment pels alumnes, famílies, professors o personal no 

docent del centre. 

Rossi Anna 
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gran interès i, no només es va dur a terme puntualment el passat curs, sinó que ha tingut continuïtat 

en l'actual. Aquest curs els alumnes de 4t d'ESO-D van incorporar a l’activitat la novetat de col·locar 

el personatge d’en "Patufet" sota les cols, de manera que els petits es divertien buscant al 

protagonista del conte infantil, i alhora s'acostaven, tocaven i oloraven les verdures, hortalisses i 

plantes aromàtiques ecològiques de l’hort. 

 

 

8. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

El procés d'avaluació és una part molt important del nostre projecte. Per aquest motiu s'ha 

intentat implicar especialment als alumnes i professors responsables dels subprojectes, encara que 

també s'han recollit valoracions d'altres agents implicats en el "Hortalitza't Norfeu!" i que s'han tingut 

en compte en el moment d'avaluar els objectius específics. 

Les activitats d'avaluació han tingut diferents moments d'aplicació: a) sempre de forma inicial, 

com recull de coneixements previs i expectatives dels alumnes i professors durant les activitats 

introductòries a cada subprojecte; b) durant el desenvolupament dels mateixos, que permetrà la 

reconducció de les actuacions o el plantejament de nous reptes i solucions; c) ia la finalització de 

cada trimestre, i en especial, a final de curs, on es realitzar una valoració més exhaustiva del projecte 

en general i de l'aprofitament en particular de cada un dels alumnes, ja que cada un d'ells rebrà un 

qualificació curricular, segons el nivell d'assoliment dels objectius proposats..
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8.1. RÚBRICA GENERAL D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 EXPERT 
(4) 

AVANÇAT 
(3) 

APRENENT 
(2) 

INICIAL 
(1) 

PER COMENÇAR 
(0) 

 

 
Participació activa i 
motivada en el projecte, en 
cooperació amb els altres, 
tant en la comunicació com 
en el treball. 

Compleix les tres condicions 
següents: 
-Sempre participa en les 
activitats grupals amb 
iniciativa i alegria. 
-Utilitza un registre adequat 
per dirigir-se als companys. 
-Sempre respecta la feina dels 
altres. 

Compleix dues de les tres 
condicions següents: 
-Sempre participa en les 
activitats grupals amb 
iniciativa i alegria. 
-Utilitza un registre adequat 
per dirigir-se als companys. 
-Sempre respecta la feina 
dels altres. 

Comple una de les condicions 
següents o diverses de manera 
parcial: -Sempre participa en 
les activitats grupals amb 
iniciativa i alegria. 
-Utilitza un registre adequat 
per dirigir-se als companys. 
-Sempre respecta la feina dels 
altres. 

Compleix una de les condicions 
següents: 
-generalment participa en les 
activitats grupals amb 
iniciativa i alegria. 
-generalment utilitza un 
registre adequat per dirigir-se 
als companys. 
-Generalment respecta la feina 
dels altres. 

No compleix cap de les 
condicions següents 

-generalment participa en les 
activitats grupals amb 
iniciativa i alegria. 
-generalment utilitza un 
registre adequat per dirigir-se 
als companys. 
-Generalment respecta la feina 
dels altres. 

Participació en el treball de 
l'hort amb responsabilitat i 
rendiment, seguint les 
pautes donades o els 
acords consensuats. 

 
-Treballa amb cura i és hàbil. -
Mostra bona disposició i 
iniciativa i aprèn amb facilitat. 

 
-Generalment és acurat en el 
treball. 
-Mostra bona disposició i 
aprèn bé. 

-És poc curós i mostra poca 
habilitat. 
-Justa disposició a aprendre i 
aprenentatge parcial. 

-No és acurat ni mostra 
habilitat. 
-Mínima disposició a 
aprendre. 

-No hi ha implicació ni 
participació. 
-Nul·la disposició a aprendre. 

Millora en el coneixement 
del nom i el maneig de les 
eines utilitzades en l'hort. 

 

Sap el nom de totes les eines. 
Sap utilitzar-se de manera 
correcta i sempre ho fa 
 

Sap el nom de la majoria de 
les eines. 
Sap utilitzar-les i, 
generalment, ho fa 
correctament. 

Sap el nom de més de dues 
eines. 
Sap utilitzar-les, però amb 
poca traça o responsabilitat. 

No sap el nom de més de 
dues eines. 
Sap utilitzar-mínimament, 
però sense traça o respon-
sabilitat. 

No coneix ni el nom ni sap 
utilitzar cap eina. 

Millora en el coneixement 
de plantes i hortalisses 

cultivades a l'hort . 

Sap el nom de totes les plantes 
cultivades a l'hort. 
 

Sap el nom de pràcticament 
totes les plantes cultivades a 
l'hort. 

Sap el nom de més de dues 
plantes cultivades a l'hort. 

No sap el nom de més de 
dues plantes cultivades al 
hort. 

No coneix el nom de cap 
planta conreada a l'hort. 

Reconeixement de la 
necessitat d'una 
alimentació rica en 
verdures i hortalisses per 
obtenir salut i benestar. 

Valora la necessitat d'una 
alimentació saludable en 
relació a la salut i el benestar. 
Sempre verbalitza i mostra 
hàbits saludables d'alimen-
tació. 

Generalment valora la 
necessitat d'una alimentació 
saludable. 
Generalment verbalitza i 
mostra hàbits saludables 
d'alimentació. 

Generalment valora la 
necessitat d'una alimentació 
saludable. 
Comença a verbalitzar i 
mostrar hàbits saludables 
d'alimentació 

Comença a valorar la 
necessitat d'una alimentació 
saludable, encara que sovint 
verbalitza i mostra hàbits poc 
saludables d'alimen-tació. 

No valora la necessitat d'una 
alimentació saludable. 
Verbalitza i mostra hàbits poc 
saludables d'alimentació. 

Reconeixement de la 
necessitat d’una 
consciència ecològica en el 
reconeixement de l’ 
agricultura ecològica, el 
consum energètic, l’estalvi 
d’ aigua i  el respecte al 
mediambient. 

Valora la necessitat d’una 
consciència ecològica. 
Verbalitza  i sempre mostra 
hàbits de respecte pel 
mediambient. 

Generalment valora la 
necessitat d’una consciència 
ecològica. 
Generalment verbalitza i 
mostra hàbits  de respecte 
pel mediambient. 

Generalment valora la 
necessitat d’una consciència 
ecològica. 
Comença a verbalitzar i 
mostrar hàbits  de respete 
pel mediambient. 

Comença a valorar una 
consciència ecològica, encara 
que verbalitza i mostra hàbits 
poc respetuosos amb el 
mediambient. 

No valora la necessitat d’una 
consciencia ecològica. 
Verbalitza i mostra hàbits 
poc respectuosos amb el 
mediambient. 
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8.2 EINES D’AVALUACIÓ 

 

 

En primer lloc, és important indicar la importància que des del Projecte donem al procés 

d'autoavaluació, com a reflexió i significat de tot allò que l'alumne aprèn mentre realitza les tasques 

dissenyades pel transcurs de cada un dels subprojectes. 

Per aquest motiu, i en relació amb l'avaluació final del Projecte "Hortalitza't Norfeu!", Els alumnes 

participants des dels grups de reforç, diversificació curricular o Educació Especial han respost al 

següent qüestionari9: 

 

 

 

Al seu torn, els professors participants també han valorat, a través d'un formulari google10, el grau 

d'assoliment de cada un dels objectius específics proposats segons la rúbrica del punt 8.1. 

Quant a la valoració del treball de l'alumne de 2n de Batxillerat, s'han seguit les pautes ja donades 

des dels Coordinadors del Treball de invetigació, que inclouen els següents documents: 

 

a. Per al tutor del TdR11: 

 

 

                                                 
9 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/16pzDSaqPagEAvhpIywo0RbNZzqyFP12p/view?usp=sharing  

10 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1pkghjVC1KUpQUwVUSu0QCN4EKIrHxTN9/view?usp=sharing 

11 TdR: Treball de Recerca (Trabajo de Investigación) 

https://drive.google.com/file/d/16pzDSaqPagEAvhpIywo0RbNZzqyFP12p/view?usp=sharing
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CRITERIS D’AVALUACIÓ per al 

SEGUIMENT DEL TREBALL DE RECERCA  

curs 2017-2018 

 

SEPTIEMBRE 
Puntuación 
(de 0 a 10) 

1. Elección y delimitación del tema  

Ideas y objetivos del juego. Iniciar tareas: estar claro el tema del trabajo, 

hipótesis, búsqueda, selección y clasificación de la información, 

preparación de documentos o materiales, diagramas, etcétera. 
(3 puntos) 

2. Planificación y documentación de la investigación  

Comunicación con el tutor con el fin de la pista. Iniciativa y creatividad, 

para la entrada de ideas. Capacidad de redirigir el trabajo... 
2 puntos 

Procedimientos y métodos de trabajo. 
Ideas para recursos, contactos, fuentes de información... 
Tratamiento de la información (bibliografía, etcétera). 

2 puntos 

3. Actividades de investigación  

Precisión y exactitud en la exhibición: Cómo obtener datos, realizar 

encuestas, entrevistas, modelos, diseños, videos, fotos, programas, 

etcétera. 
Uso de técnicas de materiales de los medios de comunicación para las 

actividades de investigación. 

(3 puntos) 

 

ENERO 
Puntuación 
(de 0 a 10) 

4. Planificación y documentación de la investigación  

Comunicación con el tutor y seguir las instrucciones dadas. 
Regularidad en hacer las tareas, esfuerzo y perseverancia. Iniciativa y 
creatividad, de ideas. Capacidad reorientar el trabajo... 

2.5 PUNTOS 

Procedimientos y métodos de trabajo. 
Uso de recursos, contactos usadas, fuentes de información... 
Tratamiento de la información. 

2.5 PUNTOS 

5. Actividades de investigación  

Exactitud y precisión en la obtención de datos, realización de encuestas, 

entrevistas, modelos, diseños, videos, fotos, programas, etcétera. 
Uso de técnicas de materiales de los medios de comunicación para las 

actividades de investigación. 

2.5 PUNTOS 

Análisis e interpretación de resultados. 
Extraer conclusiones lógicas y coherentes. 

2.5 PUNTOS 
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b. Per al tutor i la resta dels professors avaluadors del TdR: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL  

CRITERIS AVALUACIÓ 

1. Exposició ordenada i comprensible  

2. Ús de recursos complementaris per a la 

presentació oral 

 

3. Adequada argumentació  

4. Apropiat vocabulari  

5. Respuestes coherents a les preguntes 

del Tribunal. 

 

 

ACTA D’AVALUACIÓ FINAL DEL TREBALL D’INVESTIGACIÓ 

Finalment, es deixa deixa constància de tot el procés avaluador a: 
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8.3 RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 

 

Durant el mes de juny de 2018 s'ha recollit la informació per a l'avaluació dels objectius gene-

rals del Projecte "Hortalitza't Norfeu!" a través de les eines indicades anteriorment. Els resultats 

obtinguts es poden consultar als següents enllaços, en forma de taula-resum: 

• Resultats autoevaluació USEE: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdE-

DRo1OHxSJk/edit?usp=sharing  

• Resultats autoevaluació 4t D: 

 https://docs.google.com/spreadshe-

ets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing  

• Resultats autoevaluació 3r D: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZ-

DHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing  

• Resultats Professorat: https://docs.goo-

gle.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-

4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing   

 

Al seu torn, s'han analitzat les diferents taules-resum utilitzant la taula-comparació que tot se-

guit es presenta. Per facilitar la seva interpretació, s'ha adjudicat una numeració per mostrar la 

gradació de l'assoliment de l'objectiu plantejat, i un codi de colors que ens clarifica el percentatge 

d'alumnat que aconsegueix o no l'objectiu. 

Codi: (4) experts; (3) Avançat; (2) Aprenent; (1) inicial; (0) per començar 
 
 

 
   Objectiu NO ASSOLIT 
 

  
    Objetiu ASSOLIT A NIVELS INTERMIG 
 

 
 Objetiu ASSOLIT

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdEDRo1OHxSJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdEDRo1OHxSJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZDHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZDHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing
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CRITERI 
D’AVALUACIÓ 

AUTOAVALUACIÓ USEE AUTOAVALUACIÓ 3r ESO-D AUTOAVALUACIÓ 4t ESO-D AVALUACIÓ GLOBAL 
PROFESSORAT 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

Participació activa i 

motivada en el projecte, en 

cooperació amb els altres, 

tant en la comunicació com 

en el treball. 4
2

,2
 %

 

3
5

,6
 %

 

2
2

,2
 %

 

  

2
9

,6
 %

 

4
4

,4
%

 

2
6

%
 

  

2
9

,2
 %

 

4
5

,8
 %

 

2
5

 %
 

   

5
0

 %
 

1
2

,5
 %

 

3
7

,5
 %

 

 

Participació en el treball de 

l'hort amb responsabilitat i 

rendiment, seguint les 

pautes donades o els acords 

consensuats. 

6
6

,7
 %

 

1
6

,7
 %

 

1
6

,7
 %

 

  

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

1
1

,1
%

 

  

1
2

,5
 %

 

6
2

,5
 %

 

2
5

 %
 

   

7
5

 %
 

2
5

 %
 

  

Millora en el coneixement 

del nom i el maneig de les 

eines utilitzades en l'hort. 2
5

 %
 

7
5

 %
 

   

8
%

 

8
0

%
 

1
2

%
 

  

9
 %

 

4
5

,4
5

 
%

 
4

5
,5

5
 

%
    

7
1

,4
 %

 

2
8

,6
 %

 

  

Millora en el coneixement de 

plantes i hortalisses 

cultivades a l'hort . 3
7

,5
 

%
 

3
7

,5
 

%
 

2
5

 %
 

   

4
7

 %
 

5
3

 %
 

  

9
 %

 

7
2

,7
 

%
 

1
8

,2
 

%
     

7
1

,4
 %

 

3
3

,3
%

 

2
8

,6
 

%
   

Reconeixement de la 

necessitat d'una alimentació 

rica en verdures i hortalisses 

per obtenir salut i benestar. 1
2

,5
 %

 

7
5

 %
 

1
2

,5
 %

 

   

1
1

,1
%

 

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

 

3
6

,3
6

 %
 

5
4

,5
4

 %
 

9
 %

 

   

2
8

,6
 %

 

7
1

,4
 %

 

  

Reconeixement de la 

necessitat d’una consciència 

ecològica en el 

reconeixement de l’ 

agricultura ecològica, el 

consum energètic, l’estalvi 

d’ aigua i  el respecte al 

mediambient. 

3
7

,5
 %

 

2
5

 %
 

3
7

,5
 %

 

   

1
1

,1
%

 

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

 

5
4

,5
 %

 

1
8

 %
 

2
7

,5
 %

 

   

1
2

,5
 %

 

6
2

,5
 %

 

2
5

 %
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Tal com s'observa, el professorat detecta diverses mancances en els diferents grups i no 

s'observa encara cap alumne com "expert" en els objectius proposats. En canvi, l'autoavaluació dels 

grups participants és molt més optimista. 

Al voltant de 3 de cada 4 alumnes participants consideren assolit els objectius de participació en 

els treballs relacionats amb l'hort ecològic i l'aprenentatge sobre eines i cultiu de plantes, ara bé, 

aquest percentatge baixa visiblement pel que fa als objectius sobre alimentació ecològica i 

consciència i respecte pel medi ambient en els alumnes de 3r D. 

Pel que fa al Treball de Recerca "Smart-hort", la qualificació final obtinguda ha estat de 10. 

Aquesta nota ha representat per a l'alumne un 10% de la mitjana aritmètica del seu expedient de 

batxillerat. A més, fins al moment de redactar la present memòria, ha guanyat dos guardons en 

concursos de TdR: Premi d'investigació sobre processos industrials sostenibles (Universitat de 

Girona) i Accèssit al Premi Treballs de Recerca (Ajuntament de Roses). 

 

8.4 CONCLUSIONS 

A partir dels resultats de l'avaluació veiem, en primer lloc, que el desenvolupament de les activitats 

del Projecte és un factor potenciador de l'autoestima de l'alumnat, visió en principi positiva, però que 

caldrà anar ajustant a la realitat en un futur. 

El treball sistemàtic a l'hort urbà dóna els seus fruits a llarg termini, i no tant de manera inmediata,  

tal i com s'observa amb els alumnes de 3r D, que és el primer curs que participen en el Projecte i no 

han obtingut l'èxit esperat en els objectius d'aprenentatge pel que fa el cultiu de l'hort, i en especial, 

el que referència a la consciència sobre l'alimentació i l'agricultura ecològiques. Objectius que tant 

els alumnes de la USEE com els de 4ª D han assolit en major nivell, en ser aquest el seu segon curs 

com a participants del Projecte. 

Aquesta valoració final, igual que els resultats acadèmics dels participants (a l'espera de la 

convocatòria extraordinària de setembre un 83,8% de l'alumnat promociona o acredita l'etapa), ens 

indica que el desenvolupament de "Hortalitza't Norfeu!" en el nostre institut -com a eina de 

transformació social i ecològica, convivència i aprenentatge- funciona i produeix un impacte positiu 

en la formació i educació integral dels alumnes que hi prenen part. 
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9. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

 

  "Hortalitza't Norfeu!" disposa de mecanismes de comunicació interns, entre els docents que porten 

a terme els diferents subprojectes, que consisteix a aprofitar alguns dels espais de reunió establerts 

pel centre (reunió quinzenal del departament d'atenció a la diversitat, reunió setmanal de tutors 

d'ESO, reunió setmanal de comissió pedagògica ...), a més d'utilitzar els canals en línia (e-mail i 

WhatsApp) com a eines de comunicació més immediata. 

    Es va aprofitar, a més, la reunió de principi de curs del claustre de professors per explicar 

l'evolució del projecte i demanar la seva col·laboració, especialment en la campanya de 

crowdfunding i l'adquisició, elaboració, consum i fotografia de productes ecològics de l'horta seves 

llars. 

   La comunicació amb els alumnes ha estat sempre directa, entre els professors implicats i els seus 

alumnes, a través de les tutories o bé des de les matèries implicades. En alguna ocasió, quan ha 

calgut, s'han organitzat reunions entre delegats o representants de cada grup participant per 

solucionar algun conflicte en relació a la utilització de l'espai i la cura de l'hort. Amb els alumnes més 

grans, els de 4t d'ESO, s'ha creat també un grup privat d'instagram amb el qual s'ha obert una 

comunicació directa en els casos necessaris, com, per exemple, el viatge a Granollers.   

 

Les famílies han estat informades des de principi de curs de la participació dels seus fills en el 

projecte durant la reunió inicial de tutoria. També durant les entrevistes personalitzades, amb el tutor 

o els professors del projecte, les famílies han rebut informacions i se'ls ha ensenyat l'hort, se'ls ha 

regalat planter o productes de l'horta i han pogut fer suggeriments respecte al funcionament de tot. 

Hem pogut constatar que, a més, hi ha hagut una comunicació fluïda entre en els alumnes i les 

seves famílies, i que les activitats i demandes sorgides a l'institut arribaven a casa, creant un diàleg 

que sovint sorprenia, i alhora il·lusionava, els pares i mares dels nostres joves. 

   Volem afegir que en les reunions i visites que es van organitzar durant el període de preinscripció 

d'aquest any, l'equip directiu va presentar a més d'un centenar de famílies, que es informaven abans 

de triar centre de secundària per als seus fills, el nostre hort urbà ecològic i nostre projecte.   

  Fora de les parets del nostre institut, la difusió es fa a través dels canals de comunicació 

digitals o la premsa. Oficialment el bloc del centre12 van apareixent informacions relatives a 

les activitats del projecte i de les seves subprojectes. Així mateix, en breu apareixerà 

digitalment la revista anual de l'institut on s'exposaran tots els avenços d'aquest any, i al 

setembre es repartirà la publicació en paper entre els sis-cents alumnes de 

                                                 
12http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525 

 

http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525
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l'institut.    D'altra banda, a la pàgina web dels Programes d'adaptació i diversificació 

curriculars (Projecte «Aprenent») 13  també s'exposa el projecte i es van actualitzant les 

novetats a través del seu blog14. 

 Dins de les xarxes socials es disposa d'un perfil 

en obert, molt actiu, a instagram 

(@hortalitza_t_norfeu) 15  a través del qual hem 

pogut connectar amb altres horts escolars del 

nostre entorn i compartir experiències en línia. 

També ens ha possibilitat la col·laboració amb 

les cooperatives dels alumnes de CFGM de 

"Gestió Administrativa". Des de principis 

d'aquest curs també tenim perfil a facebook i 

twitter. Aquestes actuacions van ser 

recomanades des de l'assessorament rebut per la Fundació Jaume Bofill, en ser 

seleccionats d'entre més de quaranta propostes, per rebre un suport tècnic i econòmic per 

al nostre projecte, en la campanya de crowdfunding. Al llarg d'aquest curs acadèmic, el 

nostre projecte ha aparegut en diverses ocasions en mitjans de comunicació (premsa 

escrita i premsa digital), amb motiu de la campanya de crowdfunding i els diferents 

reconeixements rebuts per entitats i fundacions relacionades amb el món de l'educació . 

Aquest fet ens alegra i anima a seguir endavant, millorant en l'aplicació i execució del 

Projecte, alhora que ens facilita l'accés i el suport del nostre entorn més proper: resta de 

professorat, equip directiu, Associació de Pares, Ajuntament i altres agents de la comunitat 

educativa (veure Annex III). 

  

                                                 
13http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t 
14http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/blog 
15https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/ 

Utilización del excedente de plantel y semillas para 

colaborar con los alumnos de CFGM y sus cooperativas 

y publicación en Instagram por parte de los alumnos de 

CFGM. 

http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/blog
https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/
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10. CONTINUÏTAT DEL PROJECTE 

Les perspectives de futur del nostre "Hortalitza't Norfeu!" són molt motivadores i ambicioses, ja que 

a hores d'ara ja estan en marxa alguns dels futurs sub-projectes que començaran a principis de curs 

2018/19, així com el pla de millora dels projectes ja aplicats.  

 El primer a destacar serà l'inici 

d'un nou subprojecte que 

anomenarem "Les flors són de 

tots", a partir de la transformació 

d'un petit pot de pesca a jardinera 

i la utilització com a espai-taller 

per compartir amb alumnes 

d'altres centres educatius i 

realitzar, en col.laboració  amb la secció de jardineria de l'Ajuntament de Roses, trasplantaments 

diaris de flors a jardins i places del nostre municipi. 

 S'obrirà la possibilitat, també, d'utilització l'hort escolar per part d'altres grups i perfils d'alumnat, 

així com d'altres matèries. A hores d'ara ja està avançant la proposta d'un altre dels nostres alumnes 

de Batxillerat amb la qual realitzarà el seu Treball de Recerca sobre les millores tecnològiques en 

les activitats d'emprenedoria del Projecte. 

 No volem perdre la perspectiva i oblidar aquells aspectes que aquest any, que encara que no 

han anat malament, podien haver-se fet millor. Alguns d'aquests són, entre d'altres: com 

perfeccionar les tècniques de cultiu i control de plagues ecològiques; com millorar el nostre pla de 

riscos laborals, durant la utilització d'eines i els treballs a l'hort; com potenciar les trobades dels 

alumnes dels diferents grups, més enllà de la resolució de conflictes; i especialment, com millorar 

la consciència de la necessitat d'una agricultura ecològica, sostenible i de proximitat, en base a una 

alimentació sana, i també ecològica. 

   Tot això fa que les perspectives del nostre projecte «Hortalitza't Norfeu!» i del 

desenvolupament dels seus subprojectes siguin optimistes i, sobretot, emocionants i esperançadors 

pel que fa a la transformació dels valors socials, econòmics i ambientals, del nostre propi alumnat, 

del conjunt de la comunitat educativa i del nostre entorn. 

 

Imatge del bot de pesca donat per pescadors de la Confraria de Roses i la seva 

col.locació en un racó del pati. 
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Preparació conjunta de cakes pops, creps o altres postres 

de festa. 

 
ANNEX I: 

 

 En el primer dels annexos s'exposen dues de les activitats que es van desenvolupar 

explícitament en cursos anteriors. Alguna d'elles han estat novament desenvolupades, dins el 

projecte "Hortalitza't Norfeu", per la seva pròpia inèrcia com a activitat significativa i reclamada tant 

per alumnes com per professors: 

a.    Activitats del Projecte "Cuines valentes" (Curs 2016/17): 

  

 
 
 

    
 
 
 
 

 

     

     
Durant el curso 2017-18 aquesta activitat s'ha aplicat en tutoria, per cohesionar el grup; en les 

trobades amb agents externs al centre: els jubilats del Casal del Pescador, les visites d'ex-alumnes, 

i en l'intercanvi amb els alumnes de l'INS Antoni Cumellas de Granollers. 

 

 
 

 

 

  

 

Durant el curs 2017-18 aquesta activitat s'ha aplicat en tots els grups d'ESO participants en 

el projecte, amb diferents objectius: provar les verdures ecològiques de l'hort i estimular l'alimentació 

saludable (enciams, cebes, espinacs ...); cohesionar el grup a través de l'afectivitat durant els 

Menjar saludable cuinada a casa, repartiment i servei de 

menjar, degustació en bona harmonia. 

Elaboració de te a la menta, amb productes portats de casa i menta del nostre hort urbà, asseguts al voltant de la taula 

i gaudint de converses tranquil·les. 
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esmorzars i menjars; i acollir les trobades amb agents externs al centre, ja siguin els jubilats del 

Casal del Pescador, les visites d'ex-alumnes, i en l'intercanvi amb els alumnes de l'INS Antoni 

Cumellas de Granollers. 

 

 

    
 

 

 

 

 

Durant el curs 2017-18 aquesta activitat no ha 

tingut continuïtat i queda pendent per potenciar el 

pròxim curs. 

  

Durant el curs 2017-18 aquesta activitat s'ha realitzat 

durant el viatge a Barcelona i Granollers, on el grup 

de 4t ESO-D va conviure durant dos dies i va visitar 

la cooperativa Handwork ©. També es va 

desenvolupar en l'organització del retrobament amb 

els alumnes de Granollers al nostre centre, durant el 

mes de juny. 

b.  Actividades del proyecto "Infusión de valores": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualització de les imatges i presentació de les receptes de cuina que cadascú ha fet a casa i que s'han compartit a l'aula, per 

presentar-les dins el Projecte d'investigació i penjar al bloc sobre alimentació saludable. 

 
Visualizació de tutorials i web de la xarxa “Infusión de 

valores” del tipus   

https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8 

 
Se planifica y se realiza la compra para el almuerzo y la 

cena de todos, durante el viaje a Granada. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
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Rebut de planter, distribució i realització de tasques de trasplantament a terra de seient per part de tots els 
grups-classe que participen al Projecte "Hortalitza't Norfeu!" Curs 2016/17 

 

Viatge a Granada, visita a l'escola d'educació especial "Luis Pastor" de Motril i els seus horts i elaboració 

d'audiovisuals relacionats amb les activitats realitzades. curs 2016/17 

Nova remesa de planter enviat des de l'Escola d'Educació Especial "Luís Pastor" de Motril, i posterior 

trasplantament dels vegetals a terra d'acollida. curs 2017/18 
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ANNEX II: 

A continuació, s'exposen algunes de les principals eines amb les que han estat valorats 

els subprojectes, especialment qüestionaris i taules d'observació i registre. 

➢ Cuestionaris inicial  i final del projecte per als alumnes:  

      PROJECTE:___________________________________  

 Segons la teva opinió, en començar/acabar el projecte, quin és el teu nivell de:    
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfacció per la teva feina feta           

Motivació per les activitats de l'institut           

Decisió per interactuar amb persones grans           

Capacitat per treballar en equip           

Coneixement sobre la gestió d'un hort           

Capacitat per dirigir una classe o taller           

Conixements sobre imatge digital           

 

 I pel que fa a la classe, abans/després del projecte, tu diries que: 
    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A classe hi ha un bon clima de col.laboració           

Ens respectem els uns als altres           

Entre tots podem realitzar fites importants           

 

 

 

➢  Qüestionaris per als jubilats i professors implicats en "Connectats amb la tierra": 

PROJECTE CONNECTATS AMB LA TERRA. 
   Segons la vostra opinió, els alumnes durant la realització dels treballs a l’hort han estat: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivats per l'activitat           

Capaços de treballar en equip           

Voluntariosos davant les dificultats.           

Respectuosos envers els ensenyants           

Amb interès per gestionar l'hort escolar           

   Segons la vostra opinió, els alumnes durant el Taller de whatsApp han estat: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivats per l'activitat           

Decidits per ensenyar als assistents           

Respectuosos envers els companys i els 

assistents al taller 
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➢ Qüestionari inicial sobre hàbits d’alimentació a famílies i alumnes: 

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ Sempre Sovint A vegades Mai 

Menjo tranquil.lament sentat a taula 3 cops al dia, mínim     

Menjo en família 1 cop al dia, mínim     

Menjo sol     

Menjo amb algun aparell electrònic (mòbil, tàblet…) a taula     

TIPUS DE CUINA     

Menjo 5 peces de fruites i verdures cada dia.     

Menjo dolços i llaminadures cada dia.     

Utilitzo menjar preparat o pre-cuinat en els meus àpats     

A casa hi ha algú que habitualment cuina i fa plats elaborats     

 

 ÀPATS 

 

HORARI 

ENTAULAT ACOMPANYAT 

SÍ NO SÍ NO 

Esmorzar      

Esmorzar mig matí      

Dinar      

Berenar      

Sopar      

Ressopó      

 

➢  Pauta d’observació directa del professorat i autoavaluació16:  

ALUMNE/A: MOLT FORÇA BASTANT POC GENS 

La  participació en les diferents activitats del 
projecte ha estat positiva. 

     

Ha cooperat amb els companys tant en les 
feines com en l’aportació de productes 

     

Ha adquirit un bon coneixement del que 
consisteix fer una alimentació saludable. 

     

Ha cuinat a casa i ha presentat registres 
audiovisuals. 

     

Ha aportat idees i informacions per a l’edició 
conjunta del blog 

     

 

➢ Registre de les reunions i entrevistes amb les famílies. 

 Tal com és habitual al centre, el tutor pren acta i recull per escrit les aportacions de les 

famílies i els alumnes durant les reunions i entrevistes. En aquest cas, s'insisteix en les informacions 

relatives al Projecte "Hortalitza't Norfeu!". 

                                                 
16   Se recoge después de cada actividad del proyecto realizada en el aula, una valoración por parte del profesorado y del propio alumno, 

del grado de participación de cada estudiante, así como de su actitud  y la calidad de la realitzación de la tarea propuesta. 
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➢ Treball escrit sobre el projecte (en parelles) i exposició oral. 

 

1.- DEFENSA ORAL (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Expressió oral  

Ordre i claredat d’idees  

Capacitat d’argumentar  

Vocabulari específic del tema  

Exposició de les conclusions  

                                                                                 Nota global  

 

2.- SEGUIMENT DEL TREBALL ESCRIT DINS I FORA DE L'AULA (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Utilització cooperativa de l'aplicació drive o de la plataforma eleven  

Enviament puntual del material sol.licitat  

Aportacions significatives i valuoses a l'equip  

Preparació cooperativa de la defensa oral  

Actitud responsable de les aplicacions informàtiques a l'aula  

                                                                                 Nota global  

 

3.- MEMÒRIA ESCRITA DEL PROJECTE (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Presentació (picatge, netedat, ordre, etc.)  

Expressió (ortografia, sintaxi i lèxic)  

Introducció  

Cos del treball (contiguts, claredat en les explicacions, etc.)  

Conclusions i bibliografia  

                                                                                 Nota global  

 

NOTA FINAL 

 

 Defensa oral (20%)                                                                   .......... x  0.2 : .................... ..                               

 

Seguiment i utilització dels dispositus mòbils   40%)                .......... x 0.4 : ...................... 

 

Memòria escrita (40%)                                                              .......... x 0.4 : ......................  
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ANNEX III: 

 

 ENLLAÇOS A «HORTALITZA’T NORFEU» A LA XARXA: 
 

● Perfil d’instagram (@hortalitza_t_norfeu) 
 https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/?hl=es   
 

● Perfil de facebook (Hortaliza Norfeu) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020358094414  

 

● Perfil de twitter (@hortalitza_t) 
https://twitter.com/Hortalitza_t  

 

● Web del proyecto 
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t  
 

 VÍDEOS DE «HORTALITZA’T NORFEU»: 

Curs 2017-18: 
  

● Vídeo sobre Bioconstrucció: 
 https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8 

 

● Vídeo sobre Smart-hort (TdR Oriol Serra): 
 https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=76s 

 

● Vídeo «Connectats amb la terra 2017/18»: 
 https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=19s 

 

● Vídeo resumen «Hortalitza’t Norfeu!» (castellano) 
https://www.youtube.com/watch?v=JzvSHVC94DY  

 

Curso 2016-17: 
 

● Vídeo "Hortalitza’t Norfeu" (2016/17): 
 https://www.youtube.com/watch?v=fc0pSb0kml4&t=4s 

 

● Vídeo del Taller de whatsapp 
 https://www.youtube.com/watch?v=DaRRVse-PMo  

 

● Vídeo d’ "Anem a l’hort!" de la USEE 
  https://www.youtube.com/watch?v=pgMx7XvPJzI 
 

● Vídeo de l’alumne Mohamed Moucheh (viatge a Granada) 
 https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU 

 

https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/?hl=es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020358094414
https://twitter.com/Hortalitza_t
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t
https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8
https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=JzvSHVC94DY
https://www.youtube.com/watch?v=fc0pSb0kml4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DaRRVse-PMo
https://www.youtube.com/watch?v=pgMx7XvPJzI
https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU
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● Vídeo "Cuines Valentes" 
 https://drive.google.com/open?id=0B7P8VraOHNjlZzZncVRpSnhzMVk 

 

 

 ALGUNES DE LES PUBLICACIONS EN PREMSA DE 

«HORTALITZA’T NORFEU»: 
 

● Diari Empordà (22/09/2018) 
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-

norfeu/367741.html  
 

● Diari Hora Nova (22/05/2018) 
http://www.horanova.cat/lexit-de-lhortalitzat-norfeu/   

 

● Diari Vila de Roses digital (06/06/2018) 
http://www.viladeroses.cat/tag/projecte-hortalitzat-norfeu/   
 

● Reportatge de Tv Girona (05/06/2018) 
http://tvgirona.alacarta.cat/soc-de-tv-girona/capitol/premis-endesa-hort-intelligent  

 

 

● Diari Ara (03/03/2018) 
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-

Educacio_0_1971402851.html  
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B7P8VraOHNjlZzZncVRpSnhzMVk
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-norfeu/367741.html
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-norfeu/367741.html
http://www.horanova.cat/lexit-de-lhortalitzat-norfeu/
http://www.viladeroses.cat/tag/projecte-hortalitzat-norfeu/
http://tvgirona.alacarta.cat/soc-de-tv-girona/capitol/premis-endesa-hort-intelligent
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-Educacio_0_1971402851.html
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-Educacio_0_1971402851.html

