
PLANTADA D’ARBRES A L’ESCOLA EL PI DE CABRIANES 

CEE Jeroni de Moragas, Santpedor 

Prèvia demanda de l’AMPA i de la Direcció de L’escola els PINS  de Cabrianes, (ZER 
BAGES),  per tal que col�laboréssim en una PLANTADA D’ARBRES FRUITERS al pati 
de la seva escola, ens vam posar mans a l’obra: 

• En primer lloc vàrem crear un conte que vam titular L’ESQUIROL 
RAPINYAIRE, un esquirol que anava fent visites al seu hort tot cercant el 
fruit que més pogués satisfer el seu desig. Un conte, vistós i ric d’imatges, 
creat en grans dimensions perquè els i les alumnes puguin interactuar i 
involucrar-s’hi. Un conte creat per professionals de la nostra escola i explicat 
per alguns dels nostres alumnes de PATT (programa d’atenció a la transició 
al treball), i que va anar dirigit als alumnes d’Infantil de l’escola PI de 
Cabrianes. 

• En segon lloc vàrem preparar i crear un Power Point sobre COM PLANTAR UN 
ARBRE, amb text i imatges explicatives, dirigit als alumnes de Primària del 
l’escola El PI de Cabrianes. Power Point llegit i explicat, a mesura que 
passaven les imatges, per alumnes de PATT de la nostra escola Jeroni de 
Moragas. 

• La tercera actuació fou fer un llista d’arbres fruiters, comprar-los i sobretot 
preparar, dissenyar i fer els forats on plantar-los, amb la participació dels 
mestres de les dues escoles, de pares de l’Ampa, de gent del poble de 
Cabrianes i especialment d’alumnes de les dues escoles, orientats pels més 
grans de l’escola Jeroni de Moragas. Cal dir que els forats es van fer el 
mateix dia de la presentació del Conte i del Power Point, però no es varen 
plantar fins al cap d’una setmana, per tal de deixar airejar bé el lloc on 
s’havien de plantar.  

• La relació dels arbres fruiters plantats és aquesta: un cirerer primerenc, una 
perera Castell o de Sant Joan, una pomera Golden, una perera flor d’hivern, 
un codonyer, un avellaner i una noguera. Són un tipus d’arbres fruiters en 
que els alumnes poden observar l’evolució i recollir els fruits ja a final de 
curs, ja a principis d’un nou curs escolar. 

• En la plantada d’arbres, hi va participar tots l’alumnat de l’escola El Pi de 
Cabrianes -activitat emmarcada dins la seva setmana cultural- i un grup 
d’alumnes de PATT de Jeroni de Moragas. Tots els arbres tenien les arrels 
protegides dins una torreta amb terra. Es van ben regar per tal que arrelin 
correctament i puguin donar els seus primers fruits d’aquí un o dos anys. 

 
L’intercanvi d’obsequis entre els i les alumnes (uns arbrets per part de Jeroni de 
Moragas i unes viseres per part del l’ESC Els Pins) va donar un complement de 
qualitat a aquest intercanvi. Fou una activitat molt participativa i enriquidora 
per ambdues escoles, i que potser caldrà repetir en altres ocasions. La 
implicació de l’Ampa, mestres, gent del poble i sobretot de tots els alumnes fou 
un fet destacat, tenint en compte el caire d’escola rural de l’ESC Els Pins de 
Cabrianes i la nostra ubicació i compromís dins la comarca del Bages. 



 
 

 
 

 


