
“XARXA D´HORTS ESCOLARS DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS”

DOCUMENT DE TREBALL AMB ELS CENTRES 
EDUCATIUS PÚBLICS DE SANT CUGAT



 

Justificació de la presència de l'educador/a d'hort als 
centres educatius

• als professionals del món educatiu els manca temps i una sèrie de 
coneixements tècnics per engegar i mantenir un hort

 

• un/a educador/a ambiental d'hort en els centres educatius aporta:

- uns coneixements professionals i les ganes de treballar en el context 
  escolar així com col·laborar a tirar endavant aquest projecte. 

- enfortir el treball en xarxa de les escoles, ja sigui perquè treballa en 
  més d’una escola com perquè forma part d'un equip d'educadors/es que 
  treballen per aquest projecte.



Pressupost

Concepte Criteri

Contractació - Els contractes es realitzarien segons el conveni de 
lleure, que vol dir jornada de 37’5 hores/setmana.
- El contracte hauria de ser “fix discontinu” en tant que el 
projecte per al qual es contracta té continuïtat més enllà d
´un curs escolar.

Sou - El sou referent és el que estableix el conveni de lleure 
per a l´any 2008; cal tenir en compte que per a l´any 2009 
hi haurà alguna variació a l´alça.
-Sou per categoria tallerista:
17.765’94€ bruts/any ------- 1.269’00€ bruts/mes x 14 
pagues-------8’46€/hora
-Sou per categoria tècnic mitjà:
17.960,46€ bruts/anys ------ 1.282,89€ bruts/mes x 14 
pagues-------8’55€/hora 



Concepte Criteri

Hores de treball - La feina de l´educador/a d´hort es realitza en horari 
lectiu.
- Es calculen 8 hores de treball directe amb l´alumnat 
perquè cada grup passi per l´hort 1 cop al mes.

- Per cada hora de treball a l´hort és necessària mitja hora 
de preparació de l´activitat

- Es consideren necessàries 2 hores la setmana per 
compra de materials i manteniment.

- Per a la coordinació amb l´equip educatiu es calculen 3 
hores la setmana.

- Seran necessàries 3 hores al mes, és a dir, ¾ d´hora a 
la setmana, per al treball en xarxa de l´educador/a.



Concepte Criteri

Educador/a 

compartit/da 
- Resulta òptim tant per aquest professional com per al 
centre educatiu. En el primer cas, l'educador/a s’assegura 
un horari racional i factible alhora que l'escola optimitza 
diners en hores de preparació i treball en xarxa de 
l'educador/a.



Opcions Plantejades
Opció A

Pressupost per educador/a no compartida, categoria tallerista

Concepte Hores per setmana Hores per mês (4 
setmanes) 

Acció a l´hort 8 32 

Preparació activitats 4 16

Compra de material i 
manteniment i altres

2 8

Coordinació amb el 
centre

3 12

Treball en xarxa 0.75 3

Total hores 17’75 h/setmana 71 h/mes 

Total € (en brut) 71h x 8’46€/h = 
596’4€/mes 



Opcions Plantejades

Concepte Hores per setmana Hores per mês (4 
setmanes) 

Acció a l´hort 8 32 

Preparació activitats 2 (1) 8

Compra de material i 
manteniment i altres

2 8

Coordinació amb el 
centre

3 12

Treball en xarxa 0’375 (2) 1.5

Total hores 15’375 h/setmana 61’5 h/mes 

Total € (en brut) 61’5h x 8’46€/h = 
520’29€/mes 

Opció B
Pressupost per educador/a compartida, categoria tallerista
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