Què hem aconseguit?
Promoure la reflexió de 408 alumnes
i 28 mestres al voltant de les
conseqüències del nostre model
alimentari actual i introduir
alternatives per afavorir un model
de desenvolupament
més just i sostenible

87% considera que el projecte s’ha adaptat a les necessitats i línies de treball de l’escola
86% considera que el projecte ha contribuït a sensibilitzar sobre el dret a l’alimentació,
el consum responsable, la producció d’aliments i l’agroecologia

77% ha notat algun canvi d’actituds positiu en el seu grup d’alumnes

principalment relacionat amb la consciència ambiental, l’adquisició d’hàbits responsables i l’alimentació saludable

90% de les activitats realitzades reben una valoració superior a 8 punts sobre 10
83% dels materials pedagògics utilitzats reben una valoració superior a 8 punts sobre 10
L’hort escolar s’integra al centre com a eina pedagògica per a afavorir el treball
col·lectiu i el consum saludable i de proximitat

Segons l’Informe d’Avaluació de l’equip docent,
elaborat a partir de les enquestes realitzades per 16 mestres de l’escola

L’EQUIP DOCENT
SETEMBRE - OCTUBRE
L’equip de coordinació docent es reuneix per definir el Pla d’Acció per al curs 2014-2015.
• S’introdueix l’Aloja com a fil conductor del projecte de centre
• S’acorda l’assessorament tècnic a l’hort escolar amb l’objectiu d’establir un calendari de
treball que impliqui tota la comunitat escolar i permeti tancar un cicle anual de cura i
manteniment de l’espai donant resposta a l’abandonament de l’hort els mesos d’estiu
• S’estableixen tallers i activitats adaptats a l’edat de l’alumnat i a les característiques
específiques dels diferents cicles educatius

L’ALOJA
17 NOVEMBRE
L’Aloja aterra amb la seva nau al pati de l’escola. Arriba marejada. Ha fet un viatge
molt llarg. Ve del futur amb una única missió: vol que l’ajudem a salvar el planeta!

Ens ensenya un vídeo de l’any 2033. El futur està devastat! La terra és àrida i no hi creix
vegetació. Els rius i mars estan contaminats i els peixos moren dia a dia. El món és un abocador
ple de muntanyes d’escombraries. L’aire està tan contaminat que les persones han de protegir
la seva pell amb plàstics. L’ambient és gris i els ànims crispats!

1a MISSIÓ!
Elaboreu una llista de propostes
per millorar el planeta!

L’HORT ESCOLAR
Iniciem els tallers a l’hort escolar!

GENER

Aprenem a llaurar i remoure la terra, dividim l’hort en parcel·les i comencem
a plantar seguint diverses tècniques: enciams, cebes, patates, carxofes
i espinacs! A través del projecte, promovem els tallers a l’hort com a
instrument pedagògic per fomentar el treball col·lectiu a l’escola. Grans i
petits ens repartim setmanalment les tasques per cuidar d’un projecte comú
que compta amb el suport i l’assessorament tècnic del Jordi. L’objectiu:
implicar tota la comunitat escolar perquè l’hort esdevingui un projecte de
tots i totes!

L’hort ja té vida!

ABRIL

Després de mesos de treball intens, l’hort fa goig! Hem plantat maduixes,
albergínies, pebrots, tomàquets, carbassons, faves i cogombres per donar
la benvinguda a l’estiu. Els arbres fruiters ja comencen a fer flor i fins i tot,
tenim cireres! En aquest temps, hem conegut el procés de creixement de les
plantes i les seves necessitats de desenvolupament, així com les eines que
s’utilitzen pel treball agrícola. Hem après diferents tècniques per sembrar,
regar i collir. I, el millor de tot: ens ha encantat tastar els nostres productes!

QUÈ MÉS HEM FET?
Els alumnes de P4, 1r i 2n curs visiten el mercat del barri de la mà de La Mercantil de Contes.
A través de contes, cançons i endevinalles, la Rosa i la Mercè ens apropen a la fruita, les
llegums, la carn, el peix i tots els productes que s’hi venen. Sabeu qui pon aquest ou tan gros?

2 MARÇ

La Masovera s’apropa a l’escola amb un cabàs ple de fruita i verdura. Ve a cantar-nos
la seva cançó i a explicar-nos un conte per cada dia de la setmana. Sabeu qui són els
protagonistes? Una taronja que fa de rei, un nap amb forma de ratolí...

19 FEBRER

Els alumnes de Cicle Inicial i Mitjà s’apropen a Can Massallera per veure l’espectacle de
titelles: Cercant el Sol. Aquesta és de la història d’un gegant que va recórrer la meitat
del seu país a la recerca del Sol, que va ser robat per un grup de dimonis i amagat en
una cova sota el mar. Al llarg del seu aventurer recorregut, haurà de vèncer moltes
dificultats, que podrà superar amb l’ajuda solidària dels pobles que anirà trobant.

25 MARÇ

Per Pasqua, estampem draps de cuina i elaborem mones saludables amb fruita i
verdura de temporada, provinent de la cooperativa agroecològica Can Perol!

QUÈ MÉS HEM FET?
13 MARÇ

Els alumnes de 3r i 4t participen al Taller de la mel, de la mà de l’Aina i el Salvador. Per
què les abelles estan en perill de desaparició? Quantes varietats de mel existeixen?

24 MARÇ

Els alumnes de 5è i 6è participen al Taller del sucre, de la mà de la Laura i el Javier.
Aprenem sobre les alternatives existents al sucre i fem un taller de contrapublicitat al
voltant dels productes dolços.

28 ABRIL

Els alumnes de 6è visiten La Selvatana, una granja familiar de llet ecològica. De la mà
de l’Anna, aprenem sobre l’accés lliure de les vaques a les pastures, la seva alimentació
natural, així com el procés de producció del iogurt ecològic a l’obrador. Biogust és el
nom del iogurt, fet amb llet fresca i sense espessants. Era molt bo!

4 JUNY

Els alumnes de 5è participen d’un joc de rol sobre la producció i comercialització de
la Soja. De la mà de la Mònica, aprenem com afecta el negoci a Espanya i al Paraguai.

