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1. Dades de l’entitat 

Nom: Fundació Privada Drissa 

Adreça: Carrer Santander, 1, baixos, 17005 Girona. 

Telèfon: 972 24 93 44 

Pàgina web: www.fundaciodrissa.com 

Correu electrònic: info@fundaciodrissa.com 

Activitat: Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer 

objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut 

mental, molt especialment les que 

pateixen trastorns mentals severs. Els 

serveis implementats per la Fundació 

Drissa són la integració laboral i 

l'habitatge. Creiem que el treball és 

una eina terapèutica destacable en el 

procés de rehabilitació psicosocial i 

és per aquest motiu que tots els 

projectes i activitats que es duen a 

terme tenen com a última finalitat 

que les persones aconsegueixin un 

lloc de treball i puguin mantenir-lo. 

La Fundació Drissa, d’acord amb els seus estatuts, també actua en altres àmbits com 

l’habitatge, la sensibilització vers la salut mental i en tots aquells que el Patronat estimi 

convenients per a la consecució dels objectes de la Fundació. 

 

2. Introducció 

El projecte "Aprendre a l'hort de l'escola" és un projecte educatiu inclusiu i integrador, que es 

basa en el manteniment i la gestió dels horts escolars durant tot l’any, i en la personalització 

dels aprenentatges de l’alumnat que hi participa. Els col·lectius que hi participen, juntament 

amb mestres i alumnes, són: persones amb malaltia mental i persones grans voluntàries.  

La iniciativa del projecte va sorgir de la mà de la Fundació Drissa que va tenir la idea d'oferir 

l'expertesa de les persones amb problemes de salut mental que treballen al servei 

d’horticultura de la Fundació Drissa, promovent així, també, la sensibilització vers la salut 

mental. 

Amb la incorporació de les persones grans voluntàries es dóna resposta a un col·lectiu que 

també esdevé vulnerable, al mateix temps que es potencia un envelliment actiu.  

https://www.google.com/search?q=drissa&rlz=1C1GCEU_esES821ES821&oq=drissa&aqs=chrome.0.69i59j0l5j69i61l2.1071j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41977464,2813683,140&tbm=lcl&rldimm=3585375348054622872&lqi=CgZkcmlzc2FaEAoGZHJpc3NhIgZkcmlzc2E&ved=2ahUKEwijwvvh_brrAhUDdBQKHcFXATcQvS4wAHoECAsQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:14&rlst=f
http://www.fundaciodrissa.com/
mailto:info@fundaciodrissa.com
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3. Justificació 

D’una banda, en els centres educatius es detecta que, a la majoria de personal docent que està 

a càrrec de l’activitat d’horta, els manquen coneixements en horticultura i no poden oferir una 

activitat que respongui a les necessitats de l’alumnat.  

D’altra banda considerem que és una bona manera de trencar amb l’estigma i millorar la 

qualitat de vida de les persones amb  problemes de salut mental i la gent gran a través de la 

pràctica i l’aprenentatge de l’horticultura escolar amb els infants 

Els avantatges d’aquesta fórmula de treball són múltiples perquè ajuden a millorar el 

funcionament del propi hort, milloren l’autoestima de les persones amb malaltia mental i de la 

gent gran i milloren el propi aprenentatge dels alumnes.  

Tots els actors del projecte tindran la supervisió periòdica dels professionals de suport de 

Fundació Drissa, però seran ells els responsables del desenvolupament de les tasques. La 

Fundació confia en l’apoderament de cada persona perquè aconsegueixin: capacitat de 

decisió, compromís, concentració en la feina, seguretat personal, i altres capacitats que els 

ajuda en el dia a dia tant en la seva vida personal com en la superació i estabilitat de la seva 

malaltia. 

Unint els diferents col·lectius participants en el projecte es pretén promoure les relacions 

socials, la qualitat de vida i la prevenció de situacions no desitjades, a l’hora que reduir la 

vulnerabilitat i el risc d'exclusió dels col·lectius més desfavorables. 
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L'execució del projecte es realitza al taller d'hort de l'escola. Una persona treballadora de la 

Fundació Drissa amb problemes de salut mental és l’encarregada d’aportar coneixements i  

expertesa en l’àmbit de l’horticultura, les persones grans voluntàries donaran suport i saviesa, 

l'alumnat de les escoles participarà activament en el desenvolupament de les activitats 

proposades, i el personal docent de les escoles aportarà els coneixements pedagògics i 

metodològics adequats per desenvolupar el taller amb la màxima qualitat.  

D'aquesta manera i davant d’aquest escenari, conviuran tots aquests col·lectius i, tal i com es 

mostra al llarg d'aquest projecte, s'aniran descobrint sinèrgies entre les persones participants, 

molt beneficioses per a la millora de la qualitat de vida i benestar personal i social, alhora que 

s'incrementa el coneixement i la consciència de respecte cap al medi ambient.  
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4. Destinataris 

Els destinataris del projecte són els propis actors que el porten a terme: alumnat i personal 

docent de les escoles, persones amb problemes de salut mental i persones voluntàries de la 

tercera edat. 

Al mes de setembre del curs 2017-2018 es va dur a terme una prova pilot d'aquest projecte a 

l'Escola 9d4t, la qual es troba situat a Quart, un poble petit ubicat a sis kilòmetres de la ciutat 

de Girona.  Per altra banda, des de La Caseta – Serveis Educatius, es va proposar a la Fundació 

Drissa ampliar el projecte a dues escoles més de Girona (Àgora i Bosc de la Pabordia). Així 

doncs, el gener del 2018 s’inicia el projecte “Aprendre a l’hort de l’escola” a aquestes dues 

escoles.   

Veient l’èxit i les crítiques positives que va rebre el projecte, l’any 2019 es decideix realitzar un 

concurs públic per a totes les escoles de Girona, les quals es podien presentar per unir-se al 

projecte. Finalment, durant el curs 2019-2020 es va dur a terme el projecte a 10 escoles.  
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5. Objectius 

5.1. Objectius Generals 

L’hort escolar és una eina educativa que permet educar en uns valors de progrés sostenible, de 

respecte a la natura, de socialització de l’entorn i de treball cooperatiu. Aquesta pràctica 

també acosta al participant en el coneixement d’una realitat rural i agrària que es perd poc a 

poc i que és generadora d’uns valors rics i propis.  

Aquest projecte, permet a l’alumnat reforçar els seus coneixements teòrics adquirits a l’aula a 

través d’aquest treball cooperatiu i pràctic: processos biològics, el cicle vital de les plantes, les 

relacions interespecífiques, el cicle de l’aigua, del carboni i de la matèria, el paper dels 

descomponedors a la natura, la història de l’agricultura i l’horticultura, el càlcul de superfícies, 

el vocabulari rural i agrícola, etc.  

L’objectiu és crear un entorn d’aprenentatge innovador per afavorir l’adquisició de 

competències transversals i competències bàsiques de l’àmbit de les ciències naturals a partir 

de fenòmens reals i significatius a través de la formulació de preguntes i hipòtesis, la 

investigació-acció, la reflexió, la comunicació i l’exposició dels resultats i de l’estudi realitzat. 

Aquest aprenentatge s’adapta a cada edat i al projecte educatiu de cada escola.  

El projecte s’emmarca al voltant d’uns objectius específics: ambientals, socials i educatius.  

 

5.2. Objectius Específics 

A nivell ambiental: 
- Ajudar a la comunitat educativa a adquirir consciència i sensibilització per la protecció 

del medi ambient. 
- Fomentar valors socials i bones pràctiques respecte el medi ambient impulsant a les 

comunitats educatives a participar activament en la seva millora i protecció. 
- Formar a la ciutadania, sense excloure a ningú per les seves capacitats. 
- Despertar l’esperit participatiu en actes relacionats amb la protecció del medi ambient.  
- Proporcionar eines per adquirir aptituds necessàries per resoldre problemes ambientals. 
- Oferir coneixements bàsics d’agricultura i horticultura a un públic molt divers. 
- Aplicar els coneixements i els valors a través de serveis a la comunitat i/o de petites 

actuacions amb un impacte real sobre el medi. 
 

A nivell social: 

- Trencar amb l’estigma social de la malaltia mental i promoure la participació de la gent 
gran a través de l’Educació Ambiental i Sostenible. 

- Obrir nous entorns professionals per a les persones amb malaltia mental. 
- Fomentar la participació i la interrelació de les persones amb problemes de salut mental 

i la gent gran amb el medi ambient. 
- Potenciar el treball cooperatiu, el diàleg, i la responsabilitat entre diferents col·lectius. 



 

8 
 

Projecte educatiu 
APRENDRE A L’HORT DE L’ESCOLA 

 

- Afavorir la convivència i l’intercanvi de coneixements i experiències entre diferents 
generacions. 

- Promoure el desenvolupament de competències personals i socials entre els diferents 
col·lectius. 

- Incentivar els valors de respecte i d’acceptació de persones amb discapacitat. 
- Promoure l’escolta, el respecte i l’interès cap al col·lectiu de gent gran. 
- Proporcionar un entorn d’aprenentatge adequat per a la construcció de coneixements i 

experiències viscudes. 
- Adquirir competències en habilitats socials i comunicatives. 

 

A nivell educatiu: 

- Donar a conèixer la relació directa que hi ha entre el treball a l'hort i l'alimentació 
saludable. 

- Utilitzar l'hort escolar com a projecte interdisciplinari per treballar diferents matèries del 
currículum competencial dels centres educatius (competències bàsiques i transversals). 

- Facilitar l'acollida de l’alumnat nouvingut en l'àmbit escolar. 
- Afavorir la construcció de coneixements i experiències en un entorn d’aprenentatge 

innovador on l’alumnat, les persones amb malaltia mental i la gent gran són els 
protagonistes de l’acció educativa. 

- Crear un espai d'experimentació i desenvolupament del raonament hipotètic deductiu.  
- Potenciar el treball cooperatiu entre les persones amb malaltia mental, la gent gran i els 

infants. 

 

6. Continguts 

Tenint present els objectius esmentats anteriorment, no només es volen millorar les 

competències bàsiques, sinó que també es pretén vetllar per unes competències més 

tècniques associades al funcionament d’una horta i a les transversals d’educació ambiental. 

 

Competències tècniques d’agricultura i horticultura ecològica: 

-  Aprendre les tècniques de plantació i regadiu dels aliments. 
- Conèixer tècniques de cultiu ecològic i com evitar la utilització de fertilitzants industrials, 

herbicides o plaguicides. 
- Conèixer i aprendre a utilitzar les eines pròpies de l’agricultura i l’horticultura. 
- Conèixer i posar en pràctica les mesures de seguretat de funcionament dins d’una horta. 
- Aprendre la fertilització de fems, palla i compost natural. 
- Controlar les plagues diversificant els cultius. 
- Conèixer i aplicar diferents sistemes de regadiu que estalviïn aigua.  
- Aprendre el procés de muntatge d’un compostador.  
- Creació de compostatge casolà. 
- Aprendre el cicle de vida de les plantes, verdures i hortalisses. 
- Preparar els planters de les diferents hortalisses i verdures. 
- Conèixer i aprendre les construccions dins l’horta (separacions, viver, horts alçats, etc.). 
- Produir aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient. 
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Competències bàsiques d’educació ambiental:  

- Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 
dades i analitzar resultats per trobar respostes. 

- Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 

- Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb 
coneixements científics, per aconseguir el benestar físic. 

- Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de 
forma segura i eficient. 

- Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable. 

- Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per 
millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidar. 
 

Competències transversals d’educació ambiental: 

- Aprofundir en la cultura de la sostenibilitat i la cultura de la terra. 
- Construir un entorn social i un estil de vida més saludable. 
- Adquirir hàbits responsables i de cura respecte el medi ambient. 
- Entendre el concepte de medi ambient i consum responsable. 
- Adquirir coneixements sobre l’origen dels productes de consum diari. 
- Sensibilització i educació mediambiental mitjançant el contacte amb l’agricultura i 

l’horticultura. 
- Reflexionar sobre el model de producció, distribució i consum de la nostra societat. 
- Promoure el coneixement rural i tradicional, i educar per la sostenibilitat. 
- Promoure la producció respectuosa amb el medi ambient.  

 
 

7. Metodologia 

El projecte "Aprendre a l'hort de l'escola" s'emmarca en la metodologia d'Aprenentatge-Servei 

i en el treball cooperatiu i per projectes. Els col·lectius de gent gran i de salut mental ofereixen 

un servei que genera un aprenentatge a l’alumnat de les escoles. Tanmateix, entre uns i altres 

no només aprenen continguts específics de medi ambient, sinó que es potencia la funció 

social, ja que es treballen de forma implícita les competències i habilitats socials i de respecte 

envers els diferents col·lectius.  

Al llarg de l’execució del projecte s’entrellacen aquestes dues línies esmentades anteriorment: 

l’aprenentatge i el servei, les quals es retroalimenten entre elles però també s’intensifiquen els 

efectes de cada una per separat. Aplicat al projecte en qüestió, l’aprenentatge que es genera 

durant el taller tant per part de l’alumnat com dels altres col·lectius participants aporta 

qualitat al servei, alhora, el servei que es dóna amb la realització d’aquest taller: cuidar l’hort 

de l’escola i produir productes hortícoles, dóna més sentit a l’aprenentatge que es genera. 
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8. Calendari 

El manteniment de l’hort escolar es realitza durant tot l’any (de setembre a agost), no només 

durant el curs escolar; diferenciant les sessions lectives en les que participen els 3 col·lectius, i 

les no lectives, també durant les vacances i festius, on hi participaran les persones 

professionals de Drissa (d’aquesta manera es fa un manteniment adequat durant tot l’any).  

En un futur es preveu la participació de les persones voluntàries i les famílies en les sessions no 

lectives per tal de poder gaudir de l’hort i dels seus fruits durant tot l’any. 

 

9. Recursos 

Els recursos necessaris per executar el projecte són els indispensables per treballar un hort i es 

detallen en els subapartats següents: 

9.1. Infraestructura 

L’espai on es desenvolupa el projecte és el destinat a l’hort de cadascun dels centres 

educatius.  

9.2. Materials, informàtics i audiovisuals: 

Entre els materials necessaris per realitzar l’activitat en trobem de fungibles com són el 

planter, els abonaments i els tractaments ecològics, i de no fungibles com serien les eines per 

treballar la terra, regar, de protecció individual, motocultor, desbrossadora, etc. 

Pel que fa a la gestió s’utilitzen equips informàtics i mitjans audiovisuals per fer la difusió a 

través de fulletons i a les xarxes socials.  

9.3. Humans 

L’equip humà que participa en el projecte és l’equip de coordinació i la persona que porta a 

terme el monitoratge de les sessions. 
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10. Avaluació 

Ateses les característiques dels aprenentatges competencials i la personalització d’aquests en 

entorns innovadors, com és l’hort escolar, es proposa una avaluació formadora que reguli el 

procés d’aprenentatge de l’alumnat, que possibiliti la presa de consciència del que s’ha après i 

com s’ha après, quines dificultats ha trobat i com es poden solucionar. 

Les principals eines d’avaluació dels aprenentatges que s’empraran són: 

- Autoavaluació (qüestionari): el realitzarà l’alumnat, els mestres, professional expert, 
gent gran, a l’inici i a final de curs.1 

- Debat en grup: es realitzarà en finalitzar cada sessió, com a espai de síntesi entre 
l’alumnat, la gent gran i el professional expert 

- Bases d’orientació: en determinats continguts clau de les sessions de treball, es 
proposarà el treball cooperatiu o per parelles per dur a terme la guia per determinar els 
procediments per a resoldre algunes qüestions d’horticultura. 

- Carpeta d’aprenentatge: serà una eina útil d’avaluació competencial, atès que permetrà 
disposar de les evidències dels aprenentatges de l’alumnat. 

Reunions trimestrals i/o quan sorgeixin necessitats amb mestres, monitoratge i voluntariat 

participant, per tal de donar sortida als imprevistos o problemàtiques que deriven de l'activitat 

i garantir la bona implementació del projecte. 

 

11. Pressupost 
 

Període d’execució de setembre de 2020 a agost de 2021 per escola 

Aproximació per centre escolar Pressupost 

Equip de coordinació 597,15 

Monitoratge 627,255 

Total Despeses Personal 1224,405 

Compra de material 657,21 

Dietes i desplaçaments 437,38 

Cost manteniment general 325,41 

Administració i gestió 297,58 

Total Despeses Execució 1717,58 

Total despeses  2.941,985 

 

                                                           

1 Veure Annexos 12.1; 12.2; 12.3 i 12.4 
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Pel curs 2020-2021 el projecte es té previst dur a terme a 8 escoles de Girona:  

- Escola Vila-Roja 

- Carme Auguet 

- Àgora 

- Domeny 

- Bosc de la Pabordia 

- Font de l’Abella 

- Dalmau Carles 

- Montfalgars 

En el cas d’obtenir la beca, es dividirà l’import total entre les escoles de Girona per proveir-les 
del material necessari per executar l’activitat.  

 

 

12. Annexes 

12.1. Enquesta satisfacció de l’alumnat 
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12.2. Enquesta satisfacció del professorat 
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12.3. Enquesta satisfacció del monitoratge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Projecte educatiu 
APRENDRE A L’HORT DE L’ESCOLA 

 

 

12.4. Enquesta satisfacció del voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5. Acció concreta de difusió de la figura de Joaquim Franch 

Durant el desenvolupament del projecte “Aprendre  a l’hort de l’escola” es realitzen diverses 

accions de difusió a través de les pròpies xarxes socials de l’entitat: pàgina web, Instagram, 

Twitter i Facebook.  

En aquestes publicacions, s’esmentarà la figura de Joaquim Franch com a propulsor de la 

pedagogia del grup, projecte i lleure. Aquesta pedagogia encaixa molt bé amb la metodologia 

del nostre projecte, el qual promou la cohesió social i el compromís educatiu a la ciutat de 

Girona i voltants.  


