
 
 

Enjardinem l'entorn de la nostra escola 

Dades generals: 

C.E.I.P Concepción Arenal 

Barcelonès 

Paqui Medina 

fmedina4@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

"Presentem el projecte d'enjardinament de l'entorn de l'escola CEIP Concepción Arenal en el 

que els nens i nenes de tercer de primària han treballat per millorar l'entorn de l'escola amb la 

voluntat d'enjardinar i cuidar el parc del costat del centre". 

Enjardinem l'entorn de la nostra escola, és un projecte que han dut a terme els nens i nenes de 

tercer de primària amb tres mestres de l'escola CEIP Concepción Arenal del Barri Besòs de Sant 

Martí a Barcelona. La finalitat d'aquest projecte ha estat sensibilitzar als nostres alumnes del 

seu entorn més immediat i tenir cura del seu Barri a l'hora que feien un servei per tota la 

comunitat. 

A les portes de la nostra escola hi ha la Plaça Pere Moragues, on hi havia uns parterres amb 

arbres i vegetació però molt descuidada. Així, vam pensar que podríem aprofitar l'hort urbà 

que tenim dins de l'escola per conrear llavors, esqueixos, etc. de plantes i un cop fossin grans 

poder-les trasplantar a la primavera amb altres plantes en els parterres de la plaça i tenir cura 

de tot. 

A més, volíem fer una festa on es convidarien a tots els veïns i veïnes dels voltants, coordinar-

nos amb Parc i Jardins per fer una plantada conjunta, etc. però aquesta última part del 

projecte no s'ha pogut portar a terme aquest any ja que ens hem trobat amb moltes 

dificultats. Primer, la plaça es va remodelar i les obres s'han allargat molt, i en segon lloc, ha 

estat complicat posar-nos en contacte amb Parcs i Jardins però un cop aconseguit ens han 

informat que, degut a les restriccions d'aigua no es pot regar. 

Amb tot, els nostres alumnes i nosaltres estem desitjant que arribi l'any que ve per poder 

aconseguir el nostre somni: Enjardinar l'entorn de la nostra escola! 
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Aprenentatges que s'han donat: 

- Treballar conceptes concrets del medi ambient, els éssers vius, el medi natural, el seu 

creixement, reproducció. 



 
 

- Conèixer les diferents tècniques de conreu. 

- Usar diferents eines i materials relacionats amb l'enjardinament. 

- Treballar hàbits d'ordre i neteja. 

- Sensibilitzar als nostres alumnes de l'entorn i el seu barri. 

- Treballar en equip i de forma col·laborativa.  

Descripció del servei:  

- Participar en l'enjardinament, manteniment, rec, neteja i cura dels jardins del nostre 

barri. 

- Transformar l’aprenentatge en serveis per la comunitat 

Àmbits de servei: Medi ambient 

Matèries implicades: Coneixement del medi; Llengua catalana; Educació Artística (Plàstica); 

Actituds, valors i normes. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 8-10 anys 

Data d'inici del projecte: Novembre 2008 

Data de finalització del projecte: Maig 2008 

Entitats que participen a l'experiència: Que teníem previst que hi participessin i no ha 

estat possible: Parcs i Jardins, AAVV Besòs-oest. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/Cristòfol de Moura, 240 

Població: Badalona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 305 21 51 

Correu electrònic: a8002587@xtec.cat 

 


