
 
 

Treballem junts jardineria i fitoteràpia 

Dades generals: 

Institut Eugeni d'Ors i Escola Professional d'Educació Especial Maregassa 

Barcelonès 

Antònia Cladera i Mònica Carbonell 

acladera@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

Aquesta proposta d'aprenentatge servei és un intercanvi d'ajuda entre els alumnes de l'institut 

i els alumnes de l'escola d'educació especial. Els alumnes de l'escola d'educació especial 

Maregassa han creat un jardí medicinal al nostre institut i els alumnes del cicle de Farmàcia i 

Parafarmàcia els han ofert uns tallers sobre salut i fitoteràpia. 

El projecte s'ha desenvolupat en 6 fases: 

Fase 1. Motivació. Les professores organitzen una taula rodona amb diferents entitats del barri 

que participaran en cadascun dels projectes d'aprenentatge servei programats. 

Fase 2. Preparem de la terra a l'Institut Eugeni d'Ors. El 13 de febrer; els alumnes de l'escola 

Maregassa van venir a preparar la terra i els estudiants del primer cicle de farmàcia els van 

rebre o els van acollir al centre.  

Fase 3. Plantem plantes medicinals i algunes verdures. Una setmana més tard; els alumnes de 

l'escola Maregassa van tornar a l´institut per plantar les plantes medicinals. Els alumnes del 

primer curs d´ESO van col·laborar netejant, plantant i regant l'hort.  

Fase 4. Impartim tallers sobre plantes medicinals a l'escola Maregassa. El dia 26 d'abril, el 

primer grup d'estudiants del cicle de farmàcia va anar a l'escola Maregassa per ensenyar-los 

les diferents qualitats i usos de les plantes del nostre jardí. El 3 de maig, el segon grup 

d'estudiants del cicle de Farmàcia van anar a l'escola Maregassa per completar la informació, 

aprofundint en les plantes útils per al sistema digestiu i repassant l'anatomia d'aquest sistema.  

Fase 5. Mantenim el jardí. Els alumnes de Farmàcia han preparat fitxes botàniques per posar a 

l'hort, al costat de cada planta. Per acabar, cal recordar que el jardí s'ha de regar i cuidar. En 

aquesta tasca hi col·laboren alumnes de diferents cursos d'ESO, professors i personal 

administratiu. 

Fase 6. Fem difusió del projecte. Durant les darreres setmanes els alumnes s'han encarregat de 

divulgar el projecte, creant un mural que han penjat al vestíbul i escrivint un article per a la 

web del centre. A més a més, quatre alumnes del cicle de Farmàcia han presentat en públic el 



 
 

projecte a la Jornada de Reconeixement de Projectes d'Aprenentatge Servei de la Ciutat de 

Badalona (Antic Escorxador, 5 de juny de 2013). 

Redacció: Antònia Cladera i Mònica Carbonell, juny de 2013 

Aprenentatges que s'han donat:  

Els alumnes de Farmàcia: 

- Han adquirit coneixements de fitoteràpia; en concret han après a reconèixer plantes 

medicinals i a explicar per a què serveixen i com s’utilitzen 

- Han après a parlar en públic i a adaptar el registre a les necessitats de l'interlocutor 

- Han perdut pors i han abandonat prejudicis a l’hora de relacionar-se amb joves amb 

necessitats educatives especials. 

- Han treballat tots en equip, per un objectiu solidari. 

Els alumnes de Jardineria: 

- Han après conceptes bàsics de fitoteràpia i sobre el sistema digestiu. 

- Han posat en pràctica competències de la seva professió. 

Descripció del servei:  

Servei que han ofert els alumnes de Farmàcia als alumnes de Jardineria: 

- Els han ensenyat a reconèixer i utilitzar plantes medicinals. 

- Els han ajudat a comunicar-se amb altres persones. 

- Els han fet sentir importants, reforçant la seva autoestima. 

Servei que han ofert els alumnes de Jardineria als alumnes de Farmàcia: 

- Han creat un jardí en un lloc on només hi havia males herbes. Ha estat una gran feina, 

cansada però amb un resultat excel·lent.  

- Aquest jardí es pot mostrar a alumnes d'altres cursos (ESO i especialment aula 

d'acollida) i treure'n profit des de diferents assignatures. També l'hem obert a altres 

entitats (fins ara ha vingut l'Ateneu de Sant Roc). 

Àmbits de servei: Medi ambient, Promoció de la salut 

Matèries implicades: Mòdul 2 Dispensació de productes farmacèutics (UF6 Fitoteràpia) 

Nivells educatius: Cicles formatius, Educació especial 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2013 

Data de finalització del projecte: juny 2013 



 
 

Entitats que participen a l'experiència: Institut Eugeni d'Ors, Escola Professional 

d'Educació Especial Maregassa, Centre de Recursos Pedagògics Badalona. 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Maresme, 192-212 

Població: Badalona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 387 58 66 

Correu electrònic: a8001443@xtec.cat 

Web: http://agora.xtec.cat/ies-eugeni-dors/intranet/ 

 


