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Dades de l’experiència: 

"El projecte "L'hort: de l'institut a l'escola bressol" s'inscriu en el programa "Hort i Cultura" dels 

recursos educatius de l'Ajuntament de Girona que promou que tots els centres escolars de la 

ciutat disposin del seu Hort Ecològic per fer-hi diversos aprenentatges educatius. En aquest 

programa hi ha adscrita una activitat d'aprenentatge servei que es proposa establir una relació 

d'ajuda entre iguals entre l'alumnat de secundària i els infants de l'escola bressol més propera 

per tal que ells també gaudeixin d'un hort educatiu".  

Els nois i noies de l'institut realitzen un seguit d'aprenentatges per tal d'ajudar als nens i nenes 

de l'escola bressol a tenir el seu hort. Al mateix temps els nens i nenes de l'escola bressol 

també adquireixen diferents aprenentatges relacionats amb l'hort i reben un servei per tal 

d'aconseguir tenir i treballar el seu hort a l'escola bressol. En el nostre cas els dos centres 

educatius són l'Institut de Secundària Montilivi i l'Escola Bressol Municipal L'Olivera, tots dos 

del barri de Montilivi de la ciutat de Girona. 

L'alumnat d'ESO responsable de l'hort són nois i noies de l'aula d'acollida i d'un grup 

d'aprenentatges bàsics. Mentre que l'escola bressol ha iniciat l'aprenentatge per projectes, un 

dels quals és l'hort, amb nens i nenes de les diverses aules que hi ha participat per torns. 

L'objectiu principal del projecte és l'aprenentatge integral de diversos àmbits com les ciències 

naturals, la matemàtica, l'expressió, l'alimentació, les habilitats socials, etc. des de 

l'experimentació i el treball cooperatiu, tant pels nois i noies d'ESO com pels infants de l'escola 



 
 

Bressol. Ara bé, aquest aprenentatge integral es promou i potencia des d'unes relacions 

humanes positives: donant un sentit tangible i cercant incrementar la pròpia autoestima dels 

nois i noies d'ESO, al mateix temps que els nens i nenes de l'escola bressol tenen el referent 

d'uns "germans grans" que els ajuden i faciliten la seva tasca de construir i mantenir un hort a 

la seva escola. Alhora també es pretén fomentar un treball en xarxa amb l'entorn, el barri i la 

ciutat: la cooperació entre dos centres educatius d'un mateix barri, la relació amb les famílies, 

l'anada a vendre al mercat municipal, tot sentint-se formant part d'un projecte compartit amb 

altres centres educatius de la ciutat,... 

També hem pogut acabar d'adequar l'espai de l'hort del propi institut, comprar les taules de 

cultiu d'hort urbà per a l'escola bressol i comptar amb un assessorament tècnic i educatiu en 

horticultura ecològica. Els nois i noies de l'institut, després d'un primer trimestre de curs de 

formació i pràctiques en el propi centre, han efectuat nou visites a l'escola bressol, amb una 

periodicitat aproximada de cada dues setmanes. I en aquestes visites han col·laborat a muntar 

les taules de cultiu, a observar tot el cicle natural de les plantes, a plantar llavors de cereals i el 

planter de diverses hortalisses com enciams, tomàquets, carbassons, a fer jocs per identificar 

les verdures i les fruites, a menjar enciam de l'hort al menjador de l'escola, a anar a vendre al 

mercat i finalment a fer farina amb els cereals plantats a les jardineres de l'escola bressol. 

Sempre des del treball cooperatiu en el que l'infant és capaç de fer moltes tasques i comptant 

amb el guiatge i el suport dels joves aprenents. 

Un dels grans encerts va ser que les taules de cultiu de l'hort estaven en el pati de jocs dels 

nens i nenes de l'escola bressol. Així els nens i nenes van incorporar l'hort a la seva 

quotidianitat, anant a veure cada vegada que sortien al pati com creixien les seves plantes amb 

un respecte exquisit.  

A nivell de ciutat de Girona se'ns va demanar de presentar l'experiència en la 2a Jornada 

d'Horts Escolars Ecològics on vàrem poder explicar els objectius i la metodologia de 

l'Aprenentatge Servei. I també vam participar, conjuntament amb altres centres educatius que 

duen a terme el projecte "Hort i Cultura", a l'Exposició de Flors de Girona. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Elaboració i realització d'un projecte compartit.  

- Valors de treball en equip.  

- Coneixement i identificació de plantes.  

- Observació i experimentació del seu cicle natural.  



 
 

- Manteniment i cura d'un hort.  

- Cooperar i ajudar altres persones que són diferents i tenen altres necessitats.  

- Situar-se en el lloc de l'altre i cercar les millors maneres d'expressar-se i comunicar-se.  

- Conèixer millor el barri i la ciutat.  

- Introduir conceptes i debats a l'entorn de l'alimentació, l'ecologia i la interculturalitat.  

- Participar dels recursos de ciutat i del treball comunitari. 

Descripció del servei:  

Des del propi aprenentatge integral de gestionar un hort a l' institut, donar suport i cooperar 

amb els nens i nenes de l'escola bressol del seu barri per a que aprenguin i gaudeixin del seu 

hort. 

Àmbits de servei: Medi ambient 

Matèries implicades: Ciències naturals, matemàtiques, llengua, socials, ciutadania 

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria 

Edats dels participants: 0-3 anys, 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: octubre 2010 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Institut Montilivi, Escola Bressol L'Olivera, La 

Caseta-Recursos Educatius Municipals 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Montilivi, 125. 17003 

Població: Girona 

Comarca: Gironès 

Telèfon: 972 20 94 58 

Correu electrònic: iesmontilivi@xtec.cat; olivera@ajgirona.cat 

Web: http://www.girona.cat/caseta/confjornadahorts.htm 

 


