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MAITE MARTÍNEZ (mestra tutora de quart)

RESUM DEL PROJECTE

1. El projecte consisteix en descobrir, conèixer i incidir positivament en la
biodiversitat del nostre pati. El projecte té dues vessants: la de treball de
l’hort ecològic ( que l’hem iniciat aquest curs) i la de racons verds del
nostre pati. Aquesta segona vessant la iniciaríem el proper curs i
implicaríem tot el cicle.
2. OBJECTIUS:
• Potenciar les possibilitats pedagògiques que ofereix l’espai del pati de
l’escola
• Dinamitzar les actuacions per el coneixement i la millora de la biodiversitat
del nostre pati.
• Fer del pati un espai per a l’aprenentatge i pel gaudi.
• Implicar als alumnes en el desenvolupament del projecte.
• Intensificar la col·laboració i fomentar la participació de la comunitat
educativa.
• Recuperar l'hort de l'escola i incloure el seu treball en el currículum del
curs.
• Prendre consciència , per part de la comunitat educativa, a través de les
nostres actuacions de la necessitat de respectar l’entorn del pati.
• Compartir/complementar aquest

3. El projecte sorgeix d’observar com al llarg d’aquests cursos, com a escola
verda, a La Sínia, s’han realitzat i s’estan duent a terme activitats i petites
actuacions en diversos àmbits, recollida selectiva, projectes lligats al
mediambient en els diferents cicles, es participa en projectes proposats per
la XESVIC i que algun projecte que es duia a terme i s’havia aturat. Les
mestres de quart, hem pensat que és el moment d’iniciar la recuperació d’un
projecte tant interessant com el d’hort, amb tot el treball sobre biodiversitat
que podem desenvolupar, així com coordinar les actuacions que fem en el
nostre pati i treure’n profit a partir de les propostes que hem vist en el
seminari d’enguany. Pensem que el projecte tindrà continuïtat donat que és
recolzat pel l’equip directiu, s’ha inclòs en la programació curricular de medi
a quart i perquè l’equip de mestres mostra voluntat i té present en la seva
actuació diària la temàtica que ens ocupa.
4. Les actuacions realitzades aquest curs han estat l’inici de l’hort escolar
ecològic.
• Hem fet un estudi de l’espai on havia d’anar l’hort, donat que ja n’hi havia
hagut un, hem analitzat les diferències entre les herbes i els animals que
hi havia, i les diferències amb l’espai no conreat.
• Hem visitat un hort per saber quines haurien de ser les feines a fer, tan de
preparació com de plantar i manteniment.
• Hem demanat ajuda a les famílies per preparar la terra.
• Hem triat els millors productes donat l’època de l’any.
• Hem fet planter a les aules.
• Hem plantat
• Hem rotulat el que tenim plantat.
• Hem fet el manteniment ajudats pel conserge de l’escola.
El proper curs volem ampliar el projecte amb un estudi més aprofundit, amb
propostes d’intervenció i crear un petit laboratori d’experimentació.
Pel que fa la part del projecte anomenada racons verds al nostre pati, seria un
projecte de cicle, amb voluntat de difondre’l als altres cicles, tot coordiant les
actuacions que es duen a terme a tota l’escola, així com implicar a l’AMPA
de l’escola, la qual ja té un projecte que ha iniciat aquest curs, anomenat el
pati que volem i podria ser complementari al nostre.
5. IMPLICATS: L’equip directiu, l’equip de mestres de cicle mitjà, les mestres del
centre, el conserge de l’escola i l’AMPA.
6. TEMPORITZACIÓ:
La durada de l’aplicació del projecte té un període de dos cursos (els dos
propers)
Queda pendent posar en calendari les reunions de treball necessàries per la
panificació, el desenvolupament i el seguiment del projecte.

7. AVALUACIÓ
S’observaran els següents ítems i es desenvoluparan amb detall els necessaris
per fer un seguiment del projecte i del treball dels alumnes.
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El Projecte està inclòs en la PGC del centre i dins els projecte escola verda
El projecte hort està desenvolupat amb detall en el currículum de medi.
Revisió de responsable, personal implicat i dels recursos destinats.
Difusió del treball a fer.
Participació de les famílies.
Revisió de les activitats realitzades.
Establir els mecanismes d’avaluació seqüencial en els diversos moments
d’aplicació del projecte.
Realitzar una avaluació a mig curs i una a final de curs per tal d’assegurarnos una implementació correcta del projecte.

El document lliurat és el resum del plantejament d’un projecte amb dues vessants ja
esmentades que tenen per objectiu fer del pati un espai d’aprenentatge en l’àmbit de
coneixements, de valors i de gaudi.
Està pendent el desenvolupament del mateix, així com especificar quina implicació
aconseguim en la segona part del projecte, racons verds al nostre pati.

