
 
 

L'hort de les amistats 

Dades generals: 

Escola d'Educació Especial Xaloc 

Vallès Occidental 

Montse Solé Rodríguez 

solemontse@wanadoo.es 

Dades de l’experiència: 

"El projecte "L'hort de les amistats" es concreta en una col·laboració entre l'escola d'educació 

especial Xaloc i l'escola La Immaculada de les Termes en que els alumnes del primer centre 

ajuden als més petits a treballar l'hort de l'escola. És una proposta d'ajuda entre iguals basada 

en la cura del medi ambient".  

La proposta sorgeix de la demanda de l'Escola La Immaculada de les Termes quan van conèixer 

les diferents tasques d'aprenentatge servei que feia la nostra escola van trobar interessant que 

poguéssim fer algun projecte junts. Es va veure que el més adient a les seves necessitats podia 

ser posar en marxa els seus horts urbans i adequar espais pel seu enjardinament. 

Els nois i noies de l'Etapa 16-20 que realitzen el Curs Pont han ensenyat nocions d'hort i 

jardineria als nens i nens de quart de primària de l'Escola La Immaculada per tal de tenir cura i 

manteniment del seu hort urbà alhora que dels espais on es podien realitzar tasques de 

jardineria.  

Els objectius transversals d'aquest projecte, encabit en el crèdit d'hort i jardineria, pels 

alumnes més grans són:  

- Adquirir la responsabilitat de transmetre uns coneixements i uns hàbits de treball per 

ajudar a la seva vida d'adult i de treballador. 

- Sentir-se orgullosos de les seves capacitats i competències per ajudar a d'altres. 

- Adonar-se de les seves limitacions i acceptar-les. 

- Aportar un ampli ventall de valors que enriqueixin a la mateixa persona. 

- Potenciar les habilitats socials, comunicatives i de cooperació per afavorir el respecte a 

la pròpia persona i a les altres per tal de donar a conèixer el món de la discapacitat. 

Alguns d'aquests objectius s'han treballat també dins l'àmbit d'inclusió social en el crèdit de 

coneixement d'un mateix que es dóna de manera continua en tota la formació 

professionalitzadora en el nostres nois i noies. Aquest tipus de formació es completa i 

s'acompanya al llarg de la seva escolarització amb altres projectes d'aprenentatge servei. 



 
 
 

Els objectius principals que es volien promoure en els alumnes de primària van ser: 

- Aprenguessin les nocions bàsiques per: posar en marxa un hort urbà, tenir cura 

d'aquest, saber netejar els espais de males herbes i enjardinar-los. 

- Experimentessin a partir d'un treball cooperatiu un ampli ventall de valors: empatia, 

responsabilitat, tolerància, solidaritat, respecte, paciència, confiança, amistat.  

- Que coneguessin el món de la discapacitat i així veure les habilitats, capacitat i 

limitacions del nois i noies. 

"L'Hort de les amistats" es va iniciar el tercer trimestre on cada dijous a la tarda i durant una 

hora els nostres nois i noies de 16 i 17 anys ensenyaven la tasca que s'havia de realitzar i que 

després duien a terme els nens i nenes de quart. L'experiència ha estat molt interessant i 

enriquidora per les dues escoles. El curs que ve continuarem amb l'aprenentatge servei des del 

primer trimestre. 

Redacció: Montse Solé, juny de 2012 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aspectes relatiu a l'hort i la jardineria. 

- Coneixement d'un mateix, civisme i els nostres pobles. 

- Mostrar als altres les seves capacitats, qualitats i valors. 

- Adquirir més amistats i millorar en les relacions interpersonals. 

Descripció del servei:  

S'han dut a terme dues tasques diferents: per una banda s'ha preparat la terra de l'hort urbà, 

s'han plantat verdures i s'ha fet el manteniment. L'altra tasca ha estat enjardinar alguns espais 

de l'escola traient les males herbes i plantant flors. 

Àmbits de servei: Medi ambient 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació especial 

Edats dels participants: 8-10 anys, 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: Abril 2012 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Escola La Immaculada de les Termes de Sabadell 

Veure vídeo en YouTube 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Puig major, 63 



 
 
Població: Sabadell 

Comarca: Vallès Occidental 

Telèfon: 937 258 395 

Correu electrònic: solemontse@wanadoo.es 

Web: http://www.xtec.cat/esceexaloc/ 

 


