
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÀSTER UNIVERSITARI DE RECERCA EN EDUCACIÓ 
 

ESPECIALITAT: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES 
 
 
 
 

Perspectives d’incoroporació  
de la granja a l’agroecologia escolar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’estudiant: Sr. Pau Cardoner 
 
 
Nom Directora : Dra. Mariona Espinet 
 
 

 
 

 
 

BELLATERRA, Setembre 2016 



1 

AGRAÏMENTS 

Com és habitual, i com és ben merescut, m’adreço a totes les persones gràcies a les quals 

aquest treball és el que és. 

I és que aquest treball hauria pogut ser simplement uns comentaris personals, o una 

memòria d’un recorregut personal. Si aquest treball és una recerca és gràcies a l’esforç 

que han fet els professors dels mòduls comuns perquè distingim què ho és i com es fa la 

recerca. 

I aquest treball quedaria isolat i descontextualitzat si no fos perquè a l’especialitat de 

ciències se’ns ha dibuixat el marc en el que actualment es mou l’educació científica. 

I aquest treball, seria una entelèquia abstracta elaborada en una habitació tancada, si no 

fos pel contacte privilegiat que ens han concedit d’establir amb els responsables de 

diverses granges educatives del nostre territori. Gràcies, doncs, al Ricard Mas del Pins del 

Vallès, al Germán del Río de La Floresta, a l’ Anna Lafuente de Decroly, a la Sònia de Can 

Jordi, a l’Albert Muñiz de Ben Viure i a l’Àngel de Les Obagues. 

També vull agrair als companys de màster principalment el caliu que generaven a les 

classes i que les tornava tan amenes i simpàtiques. Menciono especialment el Pol Bartrès, 

sempre tan interessat en qualsevol cosa que li expliquessis. 

Finalment, d’entre els professors ja mencionats, destaco el jurat, que ha tingut la paciència 

de llegir-se el treball dos cops i ha procurat orientar-me amb delicadesa i amb fermesa, 

orientacions a les que he intentat respondre tan bé com he pogut. 

Vull, ja no només agrair, sinó felicitar la meva tutora, la Mariona, per com ha sabut confiar 

totalment el treball a les meves mans, sense deixar que em perdés la oportunitat d’aprendre 

en el procés. Mai no m’ha obligat a res, però les seves exhortacions sempre m’han suscitat 

reflexió i m’han fet replantejar seriosament el que no se m’hauria passat mai pel cap de 

posar en dubte. 

Finalment, els meus amics i família, que s’han interessat sovint pel progrés del treball, per 

les causes per les que feia el màster i per les expectatives que tenia de cara al futur. Cada 

cop que els ho he explicat, m’ho he tornat a explicar a mi mateix. 

Gràcies finalment a Déu, que no em deixa de xiuxiuejar a cau d’orella que no em deixi 

arrossegar per l’aparença enganyosa d’aquest món. Que no hi tinc res a perdre ni res a 

guanyar, perquè sóc allò que sóc, i només per això Ell m’estima i jo sóc feliç. 

 





3 

Índex de continguts 

Índex de continguts .......................................................................................................... 3 

1 Introducció .................................................................................................................... 4 

2 Plantejament de la recerca ........................................................................................... 7 

2.1 Context ....................................................................................................................... 7 

2.2 Problema de recerca: preguntes i objectius ............................................................... 8 

3 Marc teòric .................................................................................................................. 11 

3.1 Agroecosistemes ...................................................................................................... 11 

3.2 Agroecologia ............................................................................................................ 12 

3.3 Agroecologia escolar ................................................................................................ 13 

3.4 La granja escolar fins a dia d’avui ............................................................................ 17 

4 Metodologia de recerca .............................................................................................. 19 

4.1 Enfocament metodològic .......................................................................................... 19 

4.2 Granges participants ................................................................................................ 19 

4.3 Pla de recollida de dades ......................................................................................... 20 

4.4 Pla d’anàlisi i de representació de dades ................................................................. 23 

5 Resultats ..................................................................................................................... 33 

5.1 Escola la Floresta ................................................................................................ 33 

5.2 Escola Pins del Vallès ......................................................................................... 40 

5.3 Escola Decroly .................................................................................................... 48 

5.4 Comparació entre les escoles ............................................................................. 55 

6 Conclusions i orientacions .......................................................................................... 59 

7 Bibliografia .................................................................................................................. 61 

8 Annexos ...................................................................................................................... 62 

Annex 1: Conveni entre Ajuntament i Autònoma ........................................................... 62 

Annex 2: Guió d’entrevista (Granges escolars) ............................................................. 67 

Annex 3: Guió d’entrevista (Granges-escola) ................................................................ 70 

Annex 4:  Validació d’entrevista ..................................................................................... 73 

Annex 5 (digital): Àudio de l'entrevista a l'Escola La Floresta 

Annex 6 (digital): Àudio de l'entrevista a l'Escola Pins del Vallès 

Annex 7 (digital): Àudio de l'entrevista a l'Escola Decroly 

Annexos F-1 a F-13 + F-Altres: Esquemes de les dades de la Floresta per categories 

Annexos P-1 a P-13 + P-Altres: Esquemes de les dades del Pins del Vallès per 

categories 

Annexos D-1 a D-13 + D-Altres: Esquemes de les dades de Decroly per categories 

Annexos C-1 a C-13 + C-Altres: Esquemes de les dades de totes les escoles per 

categories 



Índex de taules 

Taula 1 Les escales de treball per a cada un dels àmbits del sistema alimentari. Font: 

Elaboració pròpia a partir de Llerena (2015). .................................................................... 16 

Taula 2 Correspondència entre els 12 aspectes seleccionats i la matriu epistemologies-

dimensions ......................................................................................................................... 17 

Taula 3 Granges educatives que sabem que funcionen arreu de Catalunya .................... 19 

Taula 4 Entrevistes realitzades .......................................................................................... 22 

Taula 5 Trets generals de l’escola la Floresta ................................................................... 33 

Taula 6 Trets generals de l’escola Pins del Vallès ............................................................ 40 

Taula 7 Trets generals de l’escola Decroly ........................................................................ 48 

 

Índex de figures 

Figura 1 Jerarquia de sistea agrícola. Font: Hart (1985) ................................................... 11 

Figura 2 Síntesi teòrica de l'agroecologia escolar. Fonts de coneixement, àmbits, escales, 

i dimensions. Font: Llerena (2015). ................................................................................... 16 

Figura 3 Altres categories emergides inductivament ......................................................... 24 

Figura 4 Exemple de visualització: Model Semàntic de l'Escola Decroly .......................... 25 

Figura 5 Categories sobre finalitats, per a cadascun dels aspectes i amb les seves 

respectives PRO. Font: elaboració pròpia ......................................................................... 26 

Figura 6 Categories sobre continguts, per a cadascun dels aspectes i amb les seves 

respectives PRO. Font: elaboració pròpia ......................................................................... 27 

Figura 7 Categories sobre metodologies, per a cadascun dels aspectes i amb les seves 

respectives PRO. Font: elaboració pròpia ......................................................................... 28 

Figura 8 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 1 .......................................... 29 

Figura 9 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 1 .......................................... 29 

Figura 10 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 3 ........................................ 30 

 

  



Incluir aquí el mismo titulo del epígrafe, por ejemplo 1. Planteamiento del problema 

5 

 

1 Introducció 

Voldria començar aquesta memòria del treball de fi de màster descrivint el marc personal i 

acadèmic que l’envolta i, en part, li dóna sentit. Per això en aquest capítol parlaré en 

primera persona. 

Durant tota la vida he destacat per ser polifacètic. (1) Sempre m’he sentit músic (i 

últimament bastant poeta), (2) sempre he tingut una curiositat fora del comú per les 

qüestions lingüístiques i sociolingüístiques, (3) sempre m’he sentit enormement atret per la 

saviesa que amaguen les religions i he buscat el meu camí espiritual, (4) sempre m’ha 

agradat comprendre el per què de les coses i (5) des de petit m’han educat en l’austeritat 

de manera que no em cal fer cap esforç per consumir sempre el mínim sinó que em surt 

de natural. 

Em feia molta por triar carrera perquè pensava que totes m’agradarien, però em vaig trobar 

amb el contrari: només una d’elles buscava mirar-se els fenòmens des de diverses 

perspectives naturals i socials i mirar d’actuar tenint-les en compte totes. Aquesta era la 

carrera de ciències ambientals. Però aquesta carrera només cobria dos dels meus grans 

interessos (el 4 i 5).  

A la darreria de la carrera em vaig plantejar tres possibles ocupacions: Gestoria ambiental, 

investigació i educació ambiental. De totes tres, la tercera és la que sempre m’ha semblat 

més per a mi. A més a més, dedicant-me a l’educació poden intervenir les meves facetes 

artística, lingüística i espiritual que havien quedat relegades en elegir carrera. 

I així he acabat en aquest màster. No és pròpiament un màster d’educació ambiental però 

sí que és veritat que l’educació ambiental necessita d’un model educatiu avantguardista, 

no es pot fer educació ambiental a la manera que s’han fet les ciències en els últims 

decennis; seria un contrasentit. Per això aquest màster m’ha obert els interrogants 

necessaris perquè quan sigui educador ambiental estigui atent als reptes del moment i no 

m’instal·li en la comoditat d’explicar el que sé i esperar naïfment els resultats. 

Així doncs, el valor d’aquesta recerca, més enllà de si els resultats aporten alguna cosa 

significativa, que també és desitjable, és que en el procés de definir i redefinir la recerca, 

de plantejar i replantejar els instruments i les eines d’anàlisi, hagi après què significa fer 

recerca. 

A grans trets, aquesta recerca s’ha proposat descriure de quina manera s’aprofiten els 

animals en diferents centres educatius del nostre país. Ara bé, ens hem interessat per una 

línia educativa molt concreta i això ens ha acotat molt el nombre de centres que ens 

interessaven. Aquesta línia és l’agroecològica, la qual busca convertir l’alumne en actor 

d’un canvi en el sistema alimentari global. 

 





 

7 

 

2 Plantejament de la recerca 

En aquest apartat descrivim el context que dóna raó de ser a aquesta recerca, i la 

plantegem en termes de preguntes i objectius. 

2.1 Context 

En primer lloc, l’educació a través de la granja té sentit per tal com la cultura urbana de tot 

el món s’ha anat allunyant de la rural, amb el conseqüent efecte d’oblidar i fins 

desinteressar-se de l’origen d’allò que es menja. Ara bé, hi ha una segona circumstància 

que dóna peu a la idoneïtat d’aquest treball i és de caràcter local. 

2.1.1 Programa d’Educació Ambiental-Sostenibilitat 

L’Ajuntament de Sant Cugat té un programa d’educació ambiental-sostenibilitat en el marc 

del pla de dinamització educativa i de l’Agenda 21 Escolar. L’ajuntament i la UAB van signar 

un conveni d’avaluació i innovació del programa l’any 2006. Aquesta avaluació i innovació 

va resultar en l’aposta pels horts escolars com a context d’aprenentatge i per l’Agroecologia 

Escolar com a marc. 

Així, va ser necessari investigar en el camp d’aquest àmbit tan recent i tan desconegut. 

Miren Rekondo, Germán Llerena, Arnau Amat i molts d’altres hi han col·laborat, amb 

l’avantatge o inconvenient afegit que molts d’ells ho han fet en el mateix context de Sant 

Cugat del Vallès. Entre d’altres, el fruit més ostensible és el grup de formació de professors 

ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida). L’aportació de Llerena G (2015), 

que és la transposició didàctica d’Agroecologia (resultant-ne la teoria de l’Agroecologia 

Escolar) és la tesi de referència que prendrem per al TFM. 

2.1.2 Presència de les granges 

Dues de les escoles del municipi han tingut animals durant aquest temps. A més a més, 

totes dues estan interessades a potenciar aquest context educatiu. 

L’escola CEIP Pins del Vallès en tenia molts – era com un mini-zoo – i sempre han estat 

orgullosos d’aquest element que els diferenciava de les altres. Però sembla que el zoològic 

no es va aprofitar gaire educativament parlant. A més, el responsable no se’n feia càrrec 

adequadament i les condicions higièniques eren molt precàries, especialment els últims 

anys. 

Ara bé, des del Setembre de 2013 l’AMPA va contractar un educador ambiental perquè 

portés el tema de l’hort i la granja. Així doncs, es van posar seriosos amb el tema de fer un 

programa educatiu i pel que fa a l’hort ha funcionat molt bé. 

Amb tot, l’Ajuntament ha cregut convenient tirar a terra tota l’estructura que tenien (que era 

molt vella i estava en mal estat) i els ha posat com a condició per seguir tenint animals unes 

condicions higièniques, un marc legal, i un projecte educatiu. Així que l’escola ha proposat 

una nova infraestructura i un projecte educatiu i l’Ajuntament ha encarregat la concreció 

del projecte a arquitectes i ha redactat una nova ordenança sobre tinença i protecció 

d’animals en la que s’explicita que els centres escolars poden acollir alguns [sic] animals 



de renda (aus i conills) amb finalitats educatives, sempre i quan comptin amb l’autorització 

expressa de l’Ajuntament (desembre 2015). 

També l’escola CEIP La Floresta va tenir durant dos anys 3-5 cabres, aviram i conills (fins 

que va arribar la grip aviària) i darrerament 6 gallines i un gall. Aquests últims animals no 

s’han aprofitat educativament, o no de manera conscient. De fet, les gallines eren dels 

pares d’una alumna i van anar-hi a parar per proposta d’un grup de pares. L’escola va 

accedir-hi però els mateixos pares van passar a encarregar-se de fer el manteniment dels 

espais. A més a més, un grup de nenes són les que en tenen cura en el dia a dia: les 

alimenten, les netegen, es preocupen per la seva salut i fins i tot han demanar que s’obri 

un tancat a l’hora del pati per tal que puguin córrer sense perill. 

2.1.3 Nou conveni UAB-Ajuntament Sant Cugat 

Així, ja que una de les condicions que imposa l’ajuntament és la presentació d’un projecte 

educatiu al darrere de la granja, s’ha optat per integrar-lo dins del Programa Agenda 21 

Escolar de l’Ajuntament. Així, s’ha acordat el conveni adjunt en l’annex 1: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE 
DIAGNÒSTIC EDUCATIU I VETERINARI I D’UN PROJECTE DE GRANGES 
ESCOLARS DINS DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR. 

En aquest conveni s’encomana a la Universitat Autònoma de Barcelona les següents 

tasques: 

1. Desenvolupar una recerca amb la finalitat de diagnosticar l’activitat d’educació 

ambiental que actualment es fa a les dues granges descrites 

2. Plantejar un diagnòstic i projecte veterinari per reorientar les instal·lacions actuals 

que s’adeqüi a la normativa de benestar animal i salut pública 

3. Plantejar un projecte educatiu conjuntament amb els centres educatius, en el 

marc de l’agroecologia escolar que estigui pensat per a tot el municipi. 

Aquest projecte, que extraoficialment rep el nom de PIGAE (Projecte d’Integració de la 

Granja en l’Agroecologia Escolar), està format per dos grups de recerca de la UAB: 

Gresc@ (Grup de Recerca Educació, Sostenibilitat Escola i Comunitat) i ARAG 

(Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització). 

2.2 Problema de recerca: preguntes i objectius 

A partir del context descrit, i sabent que a Catalunya existeixen experiències d’educació en 

context de granja, es planteja una recerca que proveeixi al PIGAE d’unes referències sobre 

el que s’ha fet fins ara en granges educatives mirat des de les perspectiva de l’agroecologia 

escolar. Això significa que ens interessaran més aquells aspectes que segons aquesta 

perspectiva són clau. Això podrà orientar al PIGAE en l’elaboració d’una guia per a les 

escoles sobre com integrar els animals de granja en l’Agroecologia Escolar. 

En aquest treball ens hem centrat en les granges escolars (és a dir, granges que les escoles 

instal·len en el seu pati) però la intenció és continuar analitzant també les granges-escola, 

on les escoles realitzen visites puntuals. 
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2.2.1 Pregunta de recerca i objectiu general 

L’educació amb animals es pot fer en moltes direccions diferents. Per això no pretenem fer 

una avaluació de les activitats que es fan. Fer-ho implicaria contrastar els objectius de cada 

entitat amb els resultats que obtenen, ja que només es pot avaluar a partir dels objectius 

pels quals s’ha dissenyat l’activitat. 

Nosaltres el que volem és col·laborar a dissenyar granges que treballin en una determinada 

línia i per això busquem precedents entre el que actualment s’està fent. És a dir, volem 

detectar indicis d’Agroecologia Escolar en les seves maneres d’educar amb animals per tal 

que s’hi inspirin els nous dissenys educatius. 

Per això la nostra pregunta de recerca és: 

Com contribueixen les granges escolars al desenvolupament de l’agroecologia 

escolar? 

I concretada en objectiu general de la recerca: 

Caracteritzar i comparar experiències educatives al voltant de la granja a partir de 

la perspectiva de l'Agroecologia Escolar. 

A continuació desglossem aquest objectiu, a fi de definir millor la pregunta de recerca. 

Caracteritzar: Descriure com és cada lloc i cada projecte educatiu, quina línia segueix. 

Detectar quines finalitats, continguts i metodologies col·laboren a desenvolupar 

agroecologia escolar. 

Comparar:  Posar de costat les característiques d’uns i altres llocs, identificar en 

què es diferencien i valorar quines implicacions tenen aquestes diferències. 

Experiències educatives al voltant de la granja: Granja educativa: Qualsevol 

espai que permeti educar en el context de la granja. N’hi ha dos tipus: 

o Granges-escola: Espais que ofereixen activitats educatives puntuals en un 

context de granja. Poden ser antigues granges purament productives o haver-

se creat ad hoc. Poden compaginar l’activitat educativa amb la productiva. 

o Granges escolars: Petits espais de producció animal inserits en les escoles i 

amb finalitat exclusivament educativa. És un terme paral·lel al dels horts 

escolars.  

En aquest treball només analitzarem granges escolars. 

A partir de la perspectiva de l'Agroecologia Escolar: Això vol dir que, dels 

molts i diversos aspectes que es podrien caracteritzar i comparar, ens fixem 

especialment en aquells pels quals l’Agroecologia Escolar té interès. 

2.2.2 Subpreguntes de recerca i objectius específics 

Per tal d’assolir aquest objectiu ens plantegem dues subpreguntes, una per la granja com 

a sistema i l’altra per la granja com a projecte educatiu. Dins de cadascuna definim una 

sèrie d’objectius específics que ens ajudaran a respondre la pregunta. Els resultats de la 

recerca es donaran seguint aquesta mateixa estructura. 

Subpregunta 1: Funciona la granja escolar com un agroecosistema?  



Objectius específics  

 Caracteritzar les dimensions físico-biològiques de la granja escolar  

 Caracteritzar la dimensió social de la granja escolar  

 Valorar cada granja escolar com a ecosistema i compara-les  

Subpregunta 2: Segueix el projecte educatiu de la granja escolar les línies de 

l’Agroecologia escolar?  

Objectius específics  

 Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges escolars que 

afavoreixin la transdisciplinarietat  

 Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges escolars que 

interrelacionin els 6 àmbits del sistema alimentari  

 Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges escolars que 

desenvolupin la dimensió científica tal com l’entén l’AE 

 Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges escolars que 

desenvolupin la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

 Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges escolars que 

desenvolupin la dimensió social tal com l’entén l’AE 
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3 Marc teòric 

3.1 Agroecosistemes 

Al capítol del llibre III de Hart (1985), es conceptualitza com s’estructura qualsevol espai 

agroecològic des del punt de vist sistèmic.  

En primer lloc, un agroecosistema és un ecosistema que té la particularitat de tenir un 

propòsit. És a dir, és un ecosistema alterat per la humanitat amb la finalitat d’incrementar 

les poblacions de plantes i animals que li són útils. 

 

Figura 1 Jerarquia de sistea agrícola. Font: Hart (1985) 

Com es veu a l’esquema 1 Els sistemes mantenen relacions de dos tipus amb altres 

sistemes: les horitzontals i les verticals. Verticalment, l’agroecosistema, pertany a un 

sistema de finca, que en el cas que ens pertoca, es referiria al sistema escola. D’altra 

banda, l’agroecosistema pecuari inclou dins seu diversos sistemes: sistema sòl, sistema 

malalties, sistema plagues, sistema prats, sistema plantes adventícies. D’altra banda, 



l’agroecosistema pecuari es relaciona horitzontalment amb l’agroecosistema amb cultius i 

el subsistema socio-econòmic de l’escola. 

Els sistemes que es troben al mateix nivell intercanvien 4 tipus de fluxes: matèria, energia, 

diners i informació. 

3.2 Agroecologia 

El llibre de Sevilla Guzmán (2006), d’on obtindrem la informació d’aquest apartat, parla 

principalment d’agricultura, però podem assumir que la ramaderia ha seguit processos 

semblants. 

Introducció 

“L’agricultura industrialitzada es pot definir com una forma d’artificialització de la natura” 

(Sevilla Guzmán, 2006, p.67). Es caracteritza per: 

 Localitzar-se principalment al primer món, allà on la climatologia és temperada. 

 Veure’s fortament capitalitzada 

 Nodrir-se d’inputs externs, no reciclats 

 Uniformitzar el medi ambient per tal d’estabilitzar la producció i controlar el risc. 

Marc socioeconòmic (p.68-71) 

Aquesta agricultura no s’entén sense el marc socioeconòmic que l’ha forjat. Als segles XVII 

i XVIII es consolida el liberalisme com a sistema d’idees, gràcies a l’aparició de la classe 

mitjana i al colonialisme. Aquest laisser faire té el seu apogeu en la Revolució Industrial del 

s. XIX, quan l’ésser humà s’ha d’adaptar a la màquina, cosa que canvia radicalment la 

concepció d’home. Entre 1840 i 1930 la població d’Europa creix el doble de ràpid que la 

resta del món i continua expandint la seva identitat i els seus valors arreu del món. Després 

de la Segona Guerra Mundial es constitueix l’estat del benestar, i s’estableix el sistema 

Bretton Woods que permetrà l’intercanvi monetari entre els països industrialitzats. 

Aleshores és quan apareix l’anomenada Revolució Verda, que amb ànims de mitigar la fam 

al món escampa llavors d’alt rendiment i fertilitzants químics amb resultats nefastos: 

degradació ecològica, explotació social i depredació cultural. 

L’aparició del subdesenvolupament 

Aquests processos socials, polítics i econòmics serien més inofensius si mai haguessin 

subestimat les realitats de la resta del món. L’any 1949 Truman pronuncia per primer cop 

la paraula “subdesenvolupament” i aquesta és acceptada universalment (p.94-95). No 

deixa de ser una superació de l’antic colonialisme, però continua ancorat en el mateix sentit 

de superioritat cultural. 

Fins al punt que s’ha arribat a teoritzar sobre la necessària modernització dels camperols, 

argumentant que actualment són desconfiats en les relacions personals, hostils a l’autoritat, 

sense esperit innovador, d’aspiracions limitades i amb poca imaginació i empatia. En 

definitiva, un familisme amoral (buscar el bé de la família nuclear i no el bé comú) que, 

segons els defensors d’aquesta modernització, difereix molt de la cultura moderna (p. 99-

103). 

Implicacions per a les societats agràries (p. 72) 

Els canvis que pateix, doncs, una societat rural quan passa a avançada són: 
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 Increment de la productivitat 

 Increment dels vincles de l’agricultura amb altres sectors econòmics 

 Augment de l’especialització 

 Alineació dels valors rurals amb els de la societat de masses 

 Increment del cosmopolitanisme (comunicacions i transports) 

 Centralització de la presa de decisions 

Fonts de coneixement 

Durant la definició del concepte d’agroecologia es va anar reconeixent la confluència de 

tres fonts de coneixement epistemològicament diferents: La ciència, la praxi camperola, i 

els moviments socials. Tot i que al principi va portar una certa confusió, ja que a cada país 

s’utilitzava en sentits diferents, Sevilla Guzmán (2010) en acord amb d’altres autors, 

proposa compatibilitzar les tres maneres d’entendre l’agroecologia i integrar-les en una de 

sola. 

3.3 Agroecologia escolar 

Per tal de dur a terme la nostra recerca necessitem conèixer els fonaments de 

l’agroecologia escolar. Prenem, doncs, com a referència bàsica la tesi de Llerena (2015), 

ja que és en aquesta on es defineix i caracteritza el terme agroecologia escolar. Els autors 

mencionats durant el text són cites de la pròpia tesi. L’agroecologia escolar s’ha definit al 

voltant de tres aspectes fonamentals totalment interrelacionats: les fonts de coneixement, 

les dimensions i els àmbits. A partir de la reflexió sobre l’agroecologia escolar s’identificaran 

12 aspectes que ens serviran metodològicament per a la nostra recerca. 

3.3.1 Epistemologia de l’agroecologia escolar 

L’agroecologia escolar, com l’agroecologia, vol fer entrar en diàleg perspectives 

suposadament irreconciliables. Si bé són evidents les semblances que tenen ambdues 

disciplines pel que fa a la relació amb el sistema alimentari, l’horticultura i la democràcia, 

allò essencial que les diferencia de les altres disciplines és llur caràcter pluriepistemològic 

gràcies al qual discursos de diferent epistemologia entren en diàleg. Això els confereix 

transdisciplinarietat (aspecte nº1) que és un pas més enllà de la interdisciplinarietat, (en 

la que dialoguen diferents disciplines d’una mateixa epistemologia). 

L’agroecologia escolar, doncs, neix conscient d’aquesta transdisciplinarietat que li ha de 

ser inherent. De fet, pretén precisament revaloritzar els sabers que fins ara s’han exclòs de 

l’escola. La ciència, els sabers no científics i el llenguatge dels moviments socials són 

les tres fonts de coneixement.  

Ciència 

La ciència que nodreix l’agroecologia escolar no és la ciència convencional o eurocèntrica. 

Aikenhead i Ogawa (2007) defineixen ciència eurocèntrica com a aquella que tot i estar 

sotmesa a debat i fonamentada en convencions socials, es presenta com a la veritat 

universal. Així, doncs, aquesta és una ciència que per definició mai podrà entrar en diàleg 

amb les altres dues fonts de coneixement. En canvi, la ciència escolar (aspecte nº3), es 

presenta a si mateixa com una ciència en debat, en evolució, i establerta socialment i 

aquesta és la que podrà dialogar amb les altres formes de coneixement. 



A més, la ciència escolar, està concebuda amb la finalitat d’educar. Per tant el criteri de 

validesa d’un model escolar no és que serveixi per a predir o explicar fenòmens en la seva 

totalitat sinó que ajudi a comprendre’ls als alumnes. Això és el que Izquierdo et al. (1999) 

anomenen model semàntic (aspecte nº4) on l’important és que el model signifiqui per a 

l’alumne una connexió entre l’experiència i la teoria. 

La ciència escolar és molt interdisciplinar en les seves primeres etapes, i es va 

especialitzant conforme es vol aprofundir. Amb tot, encara que es mantinguin com a 

assignatures diferents, caldria promoure un diàleg entre disciplines o interdisciplinarietat 

(aspecte nº5) per incorporar la complexitat, com indiquen Calafell i Bonill (2012). 

Sabers no científics 

L’agroecologia, en contacte amb el món camperol indígena, va començar a donar valor a 

una mena de saviesa de característiques diferents a la ciència. No es tracta d’una recerca 

de lleis immutables que es poden comprovar a través de càlculs ni explicar amb un paper 

i un llapis. És més aviat una cosmovisió heretada que es manifesta en una manera de 

viure en la natura i només es pot transmetre vivencialment, a través d’experiències. El 

que dóna raó de ser a aquest tipus de coneixement és la supervivència i no pas la recerca 

de la veritat. 

Aquesta font de coneixement ha estat oblidada i objecte de desconsideració per part de les 

ciènces eurocèntriques. Per això l’agroecologia escolar està cridada a revaloritzar els 

sabers no científics (aspecte nº6). 

Llenguatge dels moviments socials 

Si l’agroecologia escolar begués només de la ciència (recerca de la veritat) i de la praxi 

(revalorització dels sabers que es transmeten vivencialment), aquesta seria una disciplina 

neutra, que no pretendria cap canvi. Però és indubtable que l’agroecologia està carregada 

de valors per a un món més just i sostenible (aspecte nº9). Per tal de triar a aquests valors 

i identificar les realitats a transformar en funció d’aquests, necessitem una tercera font de 

coneixement, que és la dels moviments socials. 

3.3.2 Dimensions de l’agroecologia escolar 

L’agroecologia general té tres dimensions d’estudi: Tècnico-ecològica, socio-econòmica i 

política. Igualment s’han definit tres dimensions educatives (aspecte nº2) per a 

l’agroecologia escolar: la dimensió científica, la dimensió tecnològica i la dimensió social.  

Dimensió científica 

L’agroecologia escolar vol donar peu als alumnes a construir coneixement, a 

conceptualitzar tot el relacionat amb l’alimentació i a permetre que adquireixi autonomia. 

Dimensió tecnològica 

Això ho fa, però, a través de la tecnologia, perquè es desenvolupi el que Sennett (2009) 

anomena la “intel·ligència de la mà”. Així, es pretén que els alumnes es reapropiïn de la 

participació en la producció, transformació i consum d’aliments dins de l’escola.  

Dimensió social 

La dimensió social de l’agroecologia, d’una banda vol desenvolupar en els alumnes la 

comprensió dels fenòmens socials (aspecte nº10) (política, economia, cultura...) però 
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de l’altra els en vol fer partícips. Per això ha de promoure la participació social (aspecte 

nº11) dels alumnes en la comunitat: entre ells i amb agents interns i externs de l’escola. 

Interdimensionalitat 

Aquestes tres dimensions converteixen l’agroecologia escolar en una praxi sobre el 

sistema alimentari (aspecte nº7) oberta a la comunitat. Per tant no n’hi ha prou a 

responsabilitzar els alumnes de les tasques que comporta gestionar el sistema alimentari 

escolar (dimensió tecnològica). Perquè sigui praxi, cal combinar-la sinèrgicament amb la 

dimensió científica: cal que els alumnes pensin i actuïn cíclicament. D’això en direm relació 

pensament-acció (aspecte nº8). 

Un exemple paradigmàtic de com aquesta relació construeix veritable praxi el trobem en 

l’experiència que descriu Rekondo, Llerena i Espinet (2015). Es tracta del disseny 

col·laboratiu del sistema de reg en un hort on els alumnes fan el seu propi diagnòstic del 

problema, proposen les seves solucions, trien la més adequada a través d’una assemblea, 

la instal·len i l’avaluen. 

A més de combinar pensament i acció, per ser praxi autèntica cal que hi hagi un compromís 

entre comunitats diferents en un mateix projecte (dimensió social), com proposa Roth 

(2008). 

3.3.3 Àmbits de l’agroecologia escolar 

L’agroecologia escolar, a diferència de l’agroecologia tal com s’ha entès fins ara, 

transcendeix l’àmbit productiu. S’hi inclou també la transformació, la distribució, la 

comercialització, el consum dels aliments i fins i tot la gestió dels residus (interrelació dels 

6 àmbits del sistema alimentari (aspecte nº12)). 

Ara bé, ja que cal incorporar la dimensió tecnològica, és necessari disposar d’un espai on 

posar en pràctica cada àmbit. L’hort és ideal per treballar sobre la producció, la cuina és 

un bon representant de la transformació, i el menjador del consum. Per tant, les 

característiques de l’escola condicionen una focalització sobre tres dels sis àmbits del 

sistema, però això no ha de suposar eliminar els altres tres àmbits: la distribució, la 

comercialització i la gestió del residu. Els dos primers es poden incloure en l’àmbit del 

consum. La gestió del residu es pot tractar des del menjador i des de l’hort (compostatge). 

Una altre aspecte que cal considerar del sistema alimentari són les diferents escales. 

L’escala que ha de tenir més protagonisme és l’escala del sistema alimentari escolar 

(meso) ja que és prou gran com perquè sigui possible enllaçar uns àmbits amb els altres 

(per exemple cuinar les mongetes que han sortit de l’hort) i alhora és prou petita com perquè 

la seva gestió estigui a l’abast dels alumnes. Tot i això, serà enriquidor visitar parts del 

sistema alimentari global (escala macro), per tal que el fenomen global es pugui visualitzar 

i experimentar. Alhora també pot ser interessant estudiar aquests àmbits a escala micro: 

Com creixen les plantes, què passa químicament quan es fregeix, quin és el procés del 

compostatge... A la Taula 1 teniu exemples d’activitats sobre diferents àmbits i a diferents 

escales. 
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Taula 1 Les escales de treball per a cada un dels àmbits del sistema alimentari. Font: 
Elaboració pròpia a partir de Llerena (2015). 

3.3.4 Síntesi 

Així, doncs, l’agroecologia escolar és una praxi sobre el sistema alimentari escolar. 

Inspirada en l’agroecologia, hereta el seu caràcter pluriepistemològic i es desenvolupa a 

través de tres dimensions educatives. Segons l’àmbit en el què treballem, aquestes 

dimensions, prendran una o altra forma (per exemple, la dimensió científica serà 

protagonitzada per l’ecologia a l’hort i per la salut en el consum). 

Finalment, presentem la Figura 2 com a representació dels elements fonamentals de 

l’agroecologia escolar. Com es veu, es focalitza en 3 àmbits del sistema alimentari –

producció, transformació i consum– i cadascun d’ells es pot treballar des de tres 

dimensions diferents –ciència, tecnologia i socials– i amb un rang molt ampli d’escales. Tot 

plegat, beu de tres fonts de coneixement de diferent epistemologia: la ciència, els sabers 

no científics i els moviments socials. 

 

Figura 2 Síntesi teòrica de l'agroecologia escolar. Fonts de coneixement, àmbits, escales, 
i dimensions. Font: Llerena (2015). 
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3.3.5 Simplificació en 12 aspectes 

Durant l’exposició del marc teòric s’han anat assenyalant 12 aspectes que caracteritzen 

l’agroecologia escolar. Aquests serviran a la part metodològica per definir les categories 

d’anàlisi. A la Taula 2 es mostra la relació dels 12 aspectes amb la matriu entre 

epistemologies i dimensions. 

 
Dimensió científica 

Dimensió 
tecnològica 

Dimensió social 

Epistemologia 
científica 

3-Ciència escolar 
5-interdisciplinarietat 
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1
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4-Model semàntic 

Epistemologia no-
científica 

11- Participació social 

6-Valorització dels sabers no científics 

Llenguatge dels 
moviments socials 

  

9-Presència dels valors 

 2- Dimensions educatives 
7- Praxi sobre el sistema alimentari 

 8- Relació pensament-acció 

Taula 2 Correspondència entre els 12 aspectes seleccionats i la matriu epistemologies-
dimensions 

3.4 La granja escolar fins a dia d’avui 

Finalment necessitarem també beure de literatura estrangera, perquè hi ha llocs on les 

granges escolars (granges dins les escoles) ja funcionen. 

Existeix una federació europea anomenada European Federation of City Farms. Els seus 

membres són xarxes de granges educatives de diferents països: Suècia, Regne Unit, 

Bèlgica, Alemanya, Noruega i Holanda. 

Aprofundirem en el Regne Unit, per ser el país on més s’han desenvolupat les granges 

escolars. De fet, aquestes han existit sempre, si bé hi ha hagut grans fluctuacions, segons 

es descriu a Saunders (2011). De les 2500 granges escolars de l’any 1912 es va decaure 

fins a 66 l’any 2006. Ara s’ha recuperat lleugerament, i n’hi ha 110. 

A part de que n’hi ha moltes més, no tenen res a veure en grandària, en nombre i tipus 

d’animals, amb les granges escolars catalanes. D‘entre les 38 escoles que varen contestar 

l’enquesta de la xarxa de granges escolars (Saunders, 2011), 24 tenen més d’una hectàrea 

de terra i 7 arriben a tenir-ne més d’11. La mitjana de gallines per escola són 23,5 i totes 

les escoles menys una tenen animals grans (vaca, ovella, porc, cabra, poni...). En alguns 

casos s’arriba a ramats “comercialment viables”, i algunes declaren que regularment 

proveeixen elles mateixes la carn fresca del seu càtering. 

A més de les característiques de les escoles sorprèn molt la força amb la que s’estan 

estenent diferents organitzacions, campanyes i recursos relacionats amb l’educació i 

l’alimentació en aquest país. Per exemple, hi ha una organització que té com a objectiu 

educar els joves sobre el consum i la producció d’alimentació en un entorn rural sostenible: 

Farming & Countryside Education (FACE) (http://www.face-online.org.uk/). Editen molts 

recursos educatius a la seva web d’entre els quals Why Farming Matters és el més complet 

http://www.face-online.org.uk/


i conegut. Treballen amb el suport de National Farmer’s Union (ramaders i agricultors 

d’Anglaterra i Gales). Farm for schools és una altra organització que vetlla perquè les 

escoles puguin fer visites segures, divertides i educatives a les granges. 

Una altra organització benèfica relacionada amb l’educació sobre alimentació és School 

Food Matters, que té per objectiu que els nens i nenes gaudeixin de fruita i verdura fresca 

a l’escola i que entenguin d’on prové. 

Aquestes i altres ONG’s, més un bon grapat d’escoles, han col·laborat a la Food Growing 

in Schools Taskforce. És una “comissió” de gent de diversos àmbits que s’han unit per 

donar una empenta a la producció alimentària escolar. Han elaborat, doncs, una recerca 

per definir els beneficis que té, destacar les bones pràctiques, i identificar els reptes i les 

limitacions que impedirien continuar la seva propagació. Està finançada per The Brook 

Trust i coordinada per Garden Organic (http://www.gardenorganic.org.uk/). L’estat hi dóna 

suport. 

Les línies de tots aquests moviments educatius del Regne Unit són molt semblants a les 

que proposa l’agroecologia escolar: reconnectar amb l’origen de l’aliment, tenir cura del 

medi ambient, transformar l’escola, donar importància a la salut i benestar dels alumnes i 

vincular-se amb la comunitat són algunes de les finalitats que trobem a l’informe esmentat 

de la Taskforce. 

Ja fora de l’educació formal, trobem el que en anglès anomenen city farms: es tracta de 

granges situades enmig de la ciutat per permetre a la gent de cultura urbana entrar en 

contacte i participar de la gestió de granges. Seria equivalent al nostre hort urbà comunitari 

però afegint-hi animals. 

A França hi ha unes 1400 fermes pédagogiques que són equivalents a les nostres granges-

escola. Com aquí, n’hi ha de més centrades en la vessant educativa i de més centrades en 

la vessant productiva. També n’hi ha d’itinerants. No hem trobat referències sobre granges 

dins les escoles. 

Fora de la Unió Europea, destaca la gran xarxa nacional dels Estats Units d’Amèrica: 

National Farm to School Network, amb 42.500 escoles adherides. Les escoles adherides 

reben suport per tal de (1) proveir-se de productors locals (2) preparar activitats educatives 

sobre l’alimentació i l’agricultura i (3) instal·lar un hort a la seva escola. Els animals queden 

relegats a un segon terme, ja que només parla de sortides per visitar granges, i no de crear 

granges a les escoles. 

A Espanya, tot i que no hi ha cap xarxa semblant, també existeixen granges-escola. D’altra 

banda, costa molt trobar informació sobre animals a les escoles, si bé segurament també 

n’hi haurà casos.  

http://www.gardenorganic.org.uk/
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4 Metodologia de recerca 

4.1 Enfocament metodològic 

Aquest treball s’emmarca en el paradigma hermenèutic-interpretatiu. 

L’enfocament no pot ser empírico-analític perquè la seva vocació no és avaluar 

ni obtenir una informació generalitzable. El paradigma socio-crític no és 

aplicable en el nostre cas perquè l’envergadura de la recerca no ho possibilita. 

Tan de bo poguéssim fer un procés de recerca amb els professors que 

haguessin d’estar implicats en les granges de les dues escoles de Sant Cugat. 

Aleshores sí que la recerca seria segur eficaç, en el sentit que tindria la 

capacitat de fer evolucionar l’enfocament del professorat i això revertiria en una 

millora educativa. En canvi, el paradigma hermenèutic-interpretatiu és aplicable 

i ens pot servir per al nostre objectiu que no és descobrir una veritat 

generalitzable, sinó trobar bones idees per construir una agroecologia escolar 

que incorpori la granja com a context. 

Així doncs, el que farem serà analitzar en detall el discurs de persones que 

duguin a terme educació a través d’animals. Amb l’anàlisi d’aquest discurs la 

intenció és detectar en quins aspectes es contribueix a l’agroecologia escolar i 

comparar les diferents maneres de contribuir-hi. Aquests resultats es podran 

prendre com a referència a l’hora de decidir quina metodologia es proposa en 

la guia per a les escoles que vulguin incorporar els animals, que és el resultat 

que espera oferir el PIGAE. 

4.2 Granges participants 

Les granges educatives que participaran d’aquesta recerca són dins l’àmbit 

català i es poden diferenciar entre Granges-escola i Granges escolars. La Taula 

3 inclou la llista de totes les que ens vàrem assabentar. 

Granges escola Granges escolars 

Granja Aventura Park (Viladecavalls, Terrassa) 

Can Coll (Cerdanyola) 

Alzina (Sant Llorenç del Munt) 

Corral de Neri (Santa Maria de Palautordera) 

La Granja (Santa Maria de Palautordera) 

Can Montcau (La Roca del Vallès) 

Can Cadena i Can Mestres (dins els horts urbans de 

l’Ajuntament de Barcelona) 

Can Gel (Dosrius) 

Mas Marcè (Siurana) 

Mas Colltort (Sant Iscle de Colltort) 

Aula Entorn Rural Can Jordi (Rubí) 

Les Obagues (Juneda, Lleida) 

Molí de’n Xema (Manacor) 

Escola Ben Viure (Sant Boi 

de Llobregat) 

Baltasar Segur (Valls) 

Pallaresos (Tarragona) 

Les llises (Lliçà d'Amunt) 

Taula 3 Granges educatives que sabem que funcionen arreu de Catalunya 

4.2.1 Descripció del procés de selecció de les escoles 

La mostra d’experiències, després d’un procés de reflexió, va resultar de 

l’aplicació dels següents criteris: 



 Criteri 1: Experiències de granja-escola i de granges escolars. Les 

granges escolars són més comparables a les realitats que volem 

col·laborar a fonamentar; ara bé, les granges-escola, s’han 

especialitzat en el camp i a més totes elles tenen més experiència. 

 Criteri 2: Experiències de dintre i de fora de Sant Cugat. 

 Criteri 3: D’entre les de fora, seleccionarem les que més ens inspirin 

un enfocament agroecològic i més experiència hi tinguin; de manera 

que puguin ser preses com a referent. 

 Criteri 4: Poden haver-hi altres condicionants, com per exemple el fet 

que una granja-escola com Can Jordi aculli grups provinents de 

gairebé totes les escoles de Sant Cugat. 

Amb aquests criteris, es va arribar a seleccionar 4 granges escolars i dues 

granges-escola. Finalment, per manca de temps i d’espai, es va decidir 

analitzar només 3 granges escolars. 

4.2.2 Escoles seleccionades 

Seleccionem les granges escolars de Sant Cugat, i, d’entre les de fora Sant 

Cugat, les més exhaustives i amb un enfocament educatiu més interessant. 

Escola Pins del Vallès (StQ): En aquesta escola, fa més de dos anys que 

l’AMPA ha contractat un educador ambiental perquè porti l’assignatura d’hort i 

granja. L’incloem per ser una de les escoles de Sant Cugat, les primeres que 

es beneficiaran del conveni entre l’ajuntament i la UAB. 

Escola La Floresta (StQ): Aquesta escola havia tingut 3 cabres i força aviram 

i conills; ara té 6 gallines i un gall. Abans sí, però actualment no hi ha cap 

professor que se n’ocupi. Va ser iniciativa d’uns pares i les cuiden els pares i 

un grup d’alumnes. L’incloem per ser una de les escoles de Sant Cugat, les 

primeres que es beneficiaran del conveni entre l’ajuntament i la UAB. 

Escola Decroly (Barcelona): Aquesta escola és de les que tradicionalment ha 

aplicat un mètode pedagògic constructivista. Un dels seus objectius és propiciar 

que l’alumne desenvolupi les capacitats que porta dins. I així es manifesta en 

la construcció de la granja que es descriu a la pàgina web. Els alumnes, no 

només n’han estat protagonistes, sinó l’han demanada ells mateixos. L’incloem, 

doncs, perquè és una granja escolar en la que els nens col·laboren en la gestió 

i manteniment i aquesta és una de les bases principals de l’Agroecologia 

Escolar. 

4.3 Pla de recollida de dades 

4.3.1 Justificació de l’instrument de recollida 

Ja que hem de fer un estudi comparatiu i donat que ens situem en una recerca 

a molt curt termini és pertinent cenyir-se a un sol tipus de dades. Valorem que 

pel seu caràcter versàtil (s’adapta a múltiples contextos i objectius de recerca) 

és adequat utilitzar l’entrevista. La podrem passar a totes les escoles d’una 

manera homogènia i així serà fàcil comparar, granja a granja, com cadascuna 

contribueix a desenvolupar l’agroecologia escolar. 
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4.3.2 Procés d’elaboració de l’instrument 

Punt de partida 

Quin referent tinc?: Saunders (2011) és una enquesta que es va passar a les 

farm schools d’Anglaterra. Només serveix per la part inicial de l’entrevista on 

descrivim els trets principals de la granja i les seves dimensions. 

Sobre quins aspectes vull obtenir informació?: S’identifiquen, a partir de la 

tesi sobre Agroecologia Escolar, 12 aspectes que la caracteritzen. Per exemple: 

L’agroecologia escolar és una praxi que pretén que els alumnes es reapropiïn 

de la participació en la producció dins el sistema alimentari de l’escola. 

Què em pregunto?: Les preguntes de recerca operatives neixen de 

l’encreuament entre els 12 aspectes de l’agroecologia escolar i les finalitats 

educatives, els continguts, i les metodologies. És a dir, 12 x 3 = 36 

preguntes. Vegeu-les a l’apartat 4.4.3 Categories. 

Com ho pregunto?: Per no condicionar les respostes cal que l’entrevistador 

no faci preguntes que connotin un cert posicionament. D’altra banda, sí que es 

vol obtenir informació sobre tots els aspectes educatius, fins i tot si l’informant 

no els dóna importància. 

Les preguntes de l’entrevista 

Després de 5 versions diferents, la versió definitiva de l’entrevista va tenir 

aquesta estructura: 

• PRESENTACIÓ 

o Generalitats (nom, tipus d’escola, nombre d’alumnes i professors...) 

o Implicació a la granja: Qui s’hi implica i com ho fa? 

o S’ofereixen els espais a gent de fora? 

• VISITA DE LA GRANJA 

o Com són els espais? 

o Per què són així? 

o Quins requeriments han de complir? 

o Com funciona la granja com a sistema? 

o Qui i com la gestiona? 

• PROJECTE EDUCATIU 

o Història del projecte i finalitats 

o Àrees curriculars i continguts 

o Metodologies i activitats 

o Activitat estrella 

o Avaluació  

o Valoració projecte educatiu 

• POSICIONAMENT 

o Dues preguntes de caire ideològic i personal que s’interessa per la 

cosmovisió de l’informant pel que fa al sistema alimentari mundial. 

Als annexos 2 i 3 podeu veure’n les dues versions de camp: una per a granges 

escolars, i una per a granges escola. 



Prova pilot 

Es va pilotar l’entrevista amb una ambientòloga que havia tingut relació amb 

les escoles de Sant Cugat i treballava amb els horts urbans de l’Ajuntament de 

Barcelona, d’entre els quals dos –Can Cadena i Can Mestres– incorporen 

també animals de granja. 

L’entrevista va durar una hora i vuit minuts i es va realitzar a casa l’educadora, 

a Valldoreix (Sant Cugat de Vallès). Això va servir per comprovar que 

l’entrevista es podia fer sense problemes, i que jo, com a entrevistador, era 

capaç d’adaptar les preguntes a la realitat que m’anava trobant. 

Validació 

L’entrevista ha estat validada per dos doctors de l’Agroecologia Escolar: Mireia 

Rekondo i Germán Llerena. 

Després d’una posada en situació, la llista de preguntes a validar i la seva 

corresponent justificació, es deixa un espai perquè el validador es pronunciï 

sobre la univocitat, rellevància i comprensibilitat de les preguntes així com altres 

qüestions a esmenar. Vegeu el document de validació a l’annex , si us interessa 

la justificació de les diferents parts de l’entrevista. 

Realització de les entrevistes 

A la Taula 4 podeu veure quines entrevistes es van realitzar (les analitzades al 

TFM tenen una creu a l’última columna) i les seves característiques (data, lloc, 

informant, durada...). 

 

ESCOLA DATA  LLOC INFORMANT FUNCIÓ DURADA TFM 

CEIP LA 
FLORESTA 

14 d’Abril Hort i granja de 
l’escola 

Germán del 
Río 

Mestre primer cicle 
(ara jubilat) 

1:59 X 

CEIP PINS DEL 
VALLÈS 

15 d’Abril Hort i granja de 
l’escola 

Ricard Mas  Educador hort i granja 1:10 X 

FUNDACIÓ 
PRIVADA ESCOLA 
DECROLY DE 
BARCELONA 

18 d’Abril Despatx, hort i 
granja 

Anna Lafuente Directora  1:55 X 

AULA ENTORN 
RURAL CAN 
JORDI 

26 d’Abril Despatx Sònia Directora 1:32  

CEIP BEN VIURE 29 d’Abril Granja i despatx Albert Muñiz Professor encarregat 
de la granja 

1:46  

LES OBAGUES 
ECO-CENTRE 

3 de maig Despatx i exteriors Àngel Director 2:48  

Taula 4 Entrevistes realitzades  
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4.4 Pla d’anàlisi i de representació de dades 

4.4.1 Estratègia d’anàlisi 

Segons l’objectiu general de la recerca, les nostres eines d’anàlisi ens han de 

permetre: 

1) Caracterització: identificar les idees de les entrevistes que ens parlen 

d’un dels aspectes de l’AE i fer-ne una interpretació. 

2) Comparació: posar de costat les informacions obtingudes de les 

diverses granges escolars en relació a cada aspecte i interpretar-ne 

les diferències. 

I aquestes eines seran: 

 Categories: Són els diferents tipus d’informació obtinguts. Cada 

categoria és definida per una pregunta de recerca operativa (PRO). 

Les cites que s’hi inclouen, doncs, responen més directa o 

indirectament a la PRO. 

 Codis: És el que ens permetrà condensar en una o poques paraules 

la idea d’un fragment de discurs des del punt de vista de la categoria 

on l’hem classificat. 

Una mateixa cita pot incloure’s en diverses categories, i per a cadascuna de les 

categories, el codi que l’encapçalarà serà diferent. Vegeu l’exemple del següent 

apartat. 

4.4.2 Eina operativa d’anàlisi 

Després de dubtar força s’ha acabat optant per classificar i ordenar la 

informació mitjançant el programari d’Atlas.ti. L’avantatge principal és que 

permet crear visualitzacions de les cites, els seus codis i les seves categories. 

Això ha permès establir un diàleg entre la categoria pre-establerta, el codi i la 

cita. Això vol dir que en veure la pregunta de recerca operativa (PRO) que 

defineix la categoria es pot decidir eliminar una cita que no hi té relació. O bé 

al revés: es pot canviar la PRO per donar cabuda a la cita si aquesta ens dóna 

una informació que considerem que la categoria hauria d’englobar. 

La Figura 4 és un exemple d’aquestes visualitzacions. A partir de l’aspecte 

número 4 de l’AE sorgit del marc teòric es deriven 3 preguntes de recerca 

operatives (PRO) que defineixen 3 categories. Una d’elles busca l’aspecte 4 

entre les finalitats de l’escola (4A), l’altra en els continguts (4B) i l’última en les 

metodologies (4C). Aquestes preguntes ajuden a decidir si una informació s’ha 

de classificar o no en aquella categoria. 

Els codis són diferents “respostes” de la pregunta, diferents informacions 

relacionades amb la pregunta. En aquest cas, com que només hi ha informació 

a la categoria 4C, els codis són diferents metodologies que posen en valor el 

model dels alumnes amb els seus recursos lingüístics: No utilitzar llibre, crear 

conversa entre els nens, restringir la funció del professor a fer preguntes, i 

intentar que els conceptes apareguin quan el context els fa necessaris. 

Aleshores per a cada metodologia poden donar-se una o més cites exemple. 

Aquestes cites no són literals, però resumeixen fidelment el missatge de 

l’informant. 



Cal dir que una cita pot llegir-se des de diferents perspectives de manera que 

moltes són codificades amb més d’un codi. Aquests codis poden pertànyer a 

diferents categories i a diferents aspectes de l’agroecologia així com també 

poden donar informació sobre la granja com a sistema. L’Atlas.ti, doncs, ens ha 

facilitat molt la feina de gestionar aquesta xarxa tan complexa de relacions. 

4.4.3 Categories 

Les cites i els codis emergeixen de les dades, però les categories vénen 

donades pel marc teòric o pels nostres interessos. A continuació s’explica d’on 

s’han deduït les categories. Primer recordarem les categories que es refereixen 

al projecte educatiu (subpregunta de recerca 2) que es dedueixen directament 

del marc teòric. Després, anirem repassant els 8 objectius específics i descrivint 

quines categories hi aporten informació. 

Deducció de les categories sobre el projecte educatiu 

L’origen de les categories sobre projecte educatiu és la teoria d’Agroecologia 

Escolar, que descriu quines característiques hauria de seguir una educació que 

treballés per un sistema alimentari més just i sostenible. 

1. Transdisciplinarietat (1A, 1B, 1C) 

2. Dimensions educatives (2A, 2B, 2C) 

3. Ciència escolar (3A, 3B, 3C) 

4. Model semàntic (4A, 4B, 4C) 

5. Interdisciplinarietat (5A, 5B, 5C) 

6. Valorització dels sabers no-científics (6A, 6B, 6C) 

7. Praxi sobre el sistema alimentari local. (7A, 7B, 7C) 

8. Relació pensament-acció (8A, 8B, 8C) 

9. Presència dels valors (9A, 9B, 9C) 

10. Comprensió dels fenòmens socials (10A, 10B) 

11. Participació social (11A, 11B, 11C) 

12. Interrelació dels 6 àmbits a diferents escales (12A, 12B, 

12C) 

Dins de cadascun d’aquests aspectes hi haurà cites que parlaran de les 

finalitats (A), dels continguts (B) o de la metodologia (C) i d’altres en què no es 

podrà desgranar una cosa de l’altra. 

A més d’aquests 12 punts ha emergit inductivament una 13a categoria on s’han 

classificat altres finalitats, continguts i metodologies que caracteritzen l’escola 

en qüestió. També han emergit les categories A1-A7 de la figura Figura 3. 

 

Figura 3 Altres categories emergides inductivament 

Les figures 5, 6 i 7 són totes les categories sobre el projecte educatiu amb les 

seves respectives preguntes de recerca operatives. 
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Figura 4 Exemple de visualització: Model Semàntic de l'Escola Decroly 



 

 

Figura 5 Categories sobre finalitats, per a cadascun dels aspectes i amb les seves respectives PRO. Font: elaboració pròpia 
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Figura 6 Categories sobre continguts, per a cadascun dels aspectes i amb les seves respectives PRO. Font: elaboració pròpia 



 

 

 

Figura 7 Categories sobre metodologies, per a cadascun dels aspectes i amb les seves respectives PRO. Font: elaboració pròpia
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Objectiu 1. Caracteritzar les dimensions físico-biològiques de la granja 

escolar. 

Aquest primer objectiu ens porta a descriure l’espai de la granja, la dinàmica temporal que 

té, els animals que alberga i la infraestructura i tecnologia que requereix. En preguntar per 

aquest últim element en les entrevistes, les respostes solien descriure els requeriments 

que calia tenir presents per tenir una granja, així que també s’hi han inclòs. 

Les de la Figura 8 són les diverses categories que es defineixen per tal d’assolir l’objectiu. 

No són categories que es dedueixin del marc teòric ni induïdes de les dades. Són 

característiques bàsiques importants per a definir la granja escolar. 

 

Figura 8 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 1 

També en aquest objectiu afegirem els criteris segons els quals s’han ideat els espais, 

presentats a la Figura 9. Aquests, però, també poden ser utilitzats per a altres objectius. 

 

Figura 9 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 1 



Objectiu 2. Caracteritzar la dimensió social de la granja escolar  

El segon objectiu implica estudiar quins agents humans hi participen, quina funció hi fan i 

quines dinàmiques socials s’estableixen entre ells. 

En aquest cas hi ha una sola categoria anomenada P1: Participants on s’hi classifica 

qualsevol informació sobre quins actors hi ha i quina tasca desenvolupen. 

Objectiu 3. Valorar si la granja escolar funciona com a ecosistema 

Aquest tercer objectiu ens fa mirar-nos la granja des de la perspectiva de sistema que 

proposa Hart (1985), amb 4 tipus d’elements que entren i surten: matèria, energia, diners, 

informació. Aquest últim s’ha assimilat a la formació que reben els educadors i la formació 

que hagin pogut oferir a entitats externes a l’escola. Segurament hi hauria altres tipus 

d’informació que passem per alt. 

Les categories que es defineixen per a aquest objectiu són deductives, es deriven 

directament de la part del marc teòric sobre agroecosistemes. Vegeu la Figura 10. 

 
Figura 10 Categories que es defineixen per assolir l’objectiu 3 

Objectiu 4. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que afavoreixin la transdisciplinarietat 

Aquest objectiu es proposa trobar indicis de diàleg entre epistemologies. Descriurem si hi 

ha predomini de l’epistemologia científica, si aquesta s’imposa o tolera altres visions i si es 

fa lloc a coneixements d’epistemologies no científiques. 

Definim la categoria Transdiscipinarietat (1A, 1B, 1C) on classificarem les finalitats que 

vagin en aquesta línia, o els continguts i metodologies que puguin propiciar aquest diàleg. 

També aprofitarem les categories Ciència escolar (3A, 3B, 3C) i Valorització de 

coneixements no-científics (6A, 6B, 6C) en principi definides per a l’objectiu 6 i 7 

respectivament. 



Pau Cardoner i Bordes Treball de fi de màster 13-09-2016 

31 

Objectiu 5: Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que interrelacionin els 6 àmbits del sistema alimentari 

Per tal de descriure la presència dels 6 àmbits a cada granja escolar caldrà identificar les 

activitats que es desenvolupen en cada àmbit i buscar quines d’elles construeixen ponts 

entre un àmbit i un altre. 

A priori, només la categoria Interrelació dels 6 àmbits a diferents escales (12A, 12B, 12C) 

aporta informació a aquest apartat. 

Objectiu 6: Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió científica tal com l’entén l’AE 

Aquí donarem una idea del protagonisme de la ciència en la manera de fer de l’escola i la 

caracteritzarem: quina idea sobre la ciència es vol donar? S’opta per un model semàntic, 

en el que l’important és la comprensió del fenomen? Les àrees de les diferents disciplines 

científiques s’interrelacionen? 

La categoria Dimensions educatives (2A, 2B, 2C) és la que permet comparar la presència 

de les diferents dimensions. 

Les categories Ciència Escolar (3A, 3B, 3C), Model semàntic (4A, 4B, 4C), i 

Interdisciplinarietat (5A, 5B i 5C) són els diferents aspectes de la ciència en què ens 

fixarem. 

Objectiu 7: Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

Aquest objectiu ens porta a identificar i descriure la manera de treballar la dimensió 

tecnològica de l’escola. 

La categoria Dimensions educatives (2A, 2B, 2C) permet comparar la presència de les 

diferents dimensions. 

Les categories Praxi sobre el sistema alimentari (7A, 7B, 7C), i Relació pensament-acció 

(8A, 8B, 8C) són dues categories que ens mostren informació de com es duen a terme les 

activitats pràctiques i de quina manera es combinen amb les teòriques. 

Objectiu 8: Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió social tal com l’entén l’AE 

Finalment, aquí s’exposarà de quina manera es desenvolupa la dimensió social. 

La categoria Dimensions educatives (2A, 2B, 2C) és la que permet comparar la presència 

de les diferents dimensions. 

També aportaran informació 3 categories més: Presència dels valors (9A, 9B, 9C) en la 

que es classificarà informació sobre la orientació ideològica i de valors humans que 

s’identifiqui. Comprensió dels fenòmens socials (10A, 10B, 10C) on es vincularà qualsevol 

cita que tingui a veure amb pensar sobre la societat. Per últim, Participació social (11A, 

11B i 11C), és una categoria que busca l’educació social que es fa implícitament, a través 

de les relacions que s’estableixen entre actors. 
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5 Resultats 

Primer farem una caracterització de cadascuna de les 3 granges educatives que formen 

part de la nostra mostra de recerca i després passarem a la seva comparació.  

La caracterització es farà en primer lloc a partir d’una taula sobre l’escola que ajudarà a 

situar-se: la seva tipologia, envergadura i trets generals. Després respondrem a les dues 

subpreguntes de recerca seguint els objectius marcats a l’apartat 2.2.2 Subpreguntes de 

recerca i objectius específics i valent-nos de les categories presentades a l’apartat 0 4.3 

Pla de recollida de dades. 

5.1 Escola la Floresta 

L’Annex 5 (digital) és l’àudio de l’entrevista. Els annexos de F-1 a F-13 (i F-Altres) són els 

esquemes produïts a través d’Atlas.ti en referència a cadascuna de les categories. La Taula 

5 mostra les característiques generals de l’Escola La Floresta. 

Nom CEIP La Floresta 

Tipus d’escola Pública sub-urbana 

Ruralitat d’alumnes La meitat són de Sant Cugat centre. 

Nombre d’estudiants 300 alumnes 

Nombre de professors 22-23 professors 

Implicació a la granja (alumnes) 
Ara un grupet de nenes (abans cicle inicial però tots els 
cursos ajudaven al mateniment) 

Implicació a la granja (professors) Ara la cuinera (abans principalment un professor). 

Altres informacions: És una escola molt diversa socioeconòmicament 

Taula 5 Trets generals de l’escola la Floresta 

5.1.1 Caracterització de l’espai de l’Escola La Floresta com a sistema 

agroecològic 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 1: Funciona la granja escolar com un 

agroecosistema? 

Objectiu 1. Caracteritzar les dimensions físico-biològiques de la granja 

escolar 

El CEIP La Floresta va ser el primer col·legi de Sant Cugat a tenir hort. L’any 2004  es va 

proposar afegir-hi una granja. Estava pensada per a diferents tipus d’aviram: un gall dindi, 

dos o tres faisans i algunes gallines. També hi havia dos o tres conills. Van estar un parell 

d'anys, fins que va arribar la grip aviària. Durant 4 ó 5 anys es continuava amb por a la grip 

aviària i no es van tornar a tenir animals fins ara fa poc per la iniciativa d’un grup de pares 

que van portar 6 gallines i un gall. 

Consta d’un espai d’uns 30 metres quadrats delimitat per una tanca i d’una caseta d’uns 9 

metres quadrats. Dins la caseta, hi ha una reixa que tanca la meitat dreta de la casa, que 

és on les gallines dormen. No hi ha jócs, només una caixa metàl·lica oberta pel costat on 

es deu esperar que les gallines ponguin ous. Fora la caseta, dins del tancat, hi ha una 

menjadora i una aixeta. Vegeu a l’annex les fotografies de la granja. 

Es va escollir aquesta ubicació prop de l’hort i a la part més baixa del pati per aprofitar la 

canalització d’aigua de l’hort, perquè hi toqués el sol (és bo per les gallines) i per tenir la 



oportunitat d’establir connexions entre hort i granja. No van haver-hi limitacions 

econòmiques perquè ho van construir el tutor a qui hem entrevistat i un pare que és paleta, 

amb totxos que a ell li sobraven. 

En un altre espai, més gran, hi havia hagut 3 cabres i després en van néixer dues més. 

Durant la setmana les cabres s’estaven allà i al migdia interaccionaven amb els nens. Els 

caps de setmana les cabres rondaven pel pati. A l’estiu el pastor se les enduia a pasturar. 

Un dia, de cop i volta, les cabres van desaparèixer i al costat d’un forat fet a la tanca s’hi 

van trobar un text que adduïa que les cabres mereixien viure en llibertat. 

Segons l’informant, el que cal per tenir animals és espai, menjar i saber cuidar-los dels 

paràsits i les malalties. 

Objectiu 2. Caracteritzar la dimensió social de la granja escolar  

El principal agent d’aquesta granja era el tutor de cicle inicial que hem entrevistat. Ell 

comprava els animals, el seu menjar, es preocupava de la seva salut... però això amb la 

grip aviària es va acabar; i ara, aquest professor està jubilat. Els nens que venien a 

aprendre a l’hort i la granja eren principalment els dels seus cursos. Però en les tasques 

de manteniment van participar-hi tots els cursos. 

La nova granja, en canvi, iniciativa dels pares, és gestionada per aquests, un grup de nenes 

i la cuinera de manera més espontània que regulada. Cada dia a l’hora del pati el grup de 

nenes va a la granja i es posen el menjar, miren que hi hagi aigua, que estiguin sanes... se 

les coneixen totes pel seu nom i ho saben tot sobre elles. També recullen els ous i sovint 

els sortegen entre els alumnes. La cuinera és l’únic personal escolar que se’n fa càrrec, 

perquè és qui els porta les sobres de menjar per les gallines. Els pares s’encarreguen de 

cobrir el que no poden cobrir els altres, és a dir, els caps de setmana i vacances. 

En aquest moment no hi ha cap grup de classe que aprofiti educativament la presència 

d’aquests animals. Ara bé, cal reconèixer que hi ha un cert valor educatiu en la l’apropiació 

de la granja per part del grup d’alumnes que les van a cuidar cada dia. El que seria 

desitjable és que aquesta apropiació s’estengués a la resta d’alumnes de l’escola.  

Objectiu 3. Valorar si la granja escolar funciona com a ecosistema 

L’aigua que beuen els animals i per netejar la granja és de companyia, van aprofitar la 

canalització que anava cap a l’hort. Un cop a la granja, l’aigua es desaigua cap a fora 

l‘escola, directament al bosc. Vegeu a l’annex la vista aèria de la granja. 

El menjar de l’antiga granja era pinso d’una cooperativa, però al mateix lloc on hi havia el 

pinso també s’hi posava palla, herba i restes de menjar (de la cuina). Actualment, pel que 

sembla, la base alimentària són les restes de menjar, i això no és bo per la salut dels 

animals ja que poden tenir dèficits i superàvits de nutrients. Pel que fa a les dejeccions dels 

animals (que actualment no en són gaires), normalment se’n van pel desaigüe en el 

moment de netejar, però de vegades sí que es recullen amb l’escombra i es porten a l’hort 

perquè compostin naturalment. 

No hi ha despesa energètica, i la despesa econòmica es considera poc rellevant, gràcies 

al fet que s’aprofiten les restes de menjar. L’altre cost que es menciona és el de l’adquisició 

dels animals, que també és molt baix. 

El professor que portava la granja no havia fet cap formació sobre granja. Era mestre i des 

de petit havia tingut ovelles, cabres, gallines... alguna vegada havien vingut el grup 

Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida a aprendre del seu l’hort i la seva granja. 
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5.1.2 Caracterització del projecte educatiu de l’Escola La Floresta des 

de la perspectiva de l’agroecologia escolar 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 2: Segueix el projecte educatiu de la 

granja escolar les línies de l’Agroecologia escolar? 

Objectiu 4. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que afavoreixin la transdisciplinarietat 

En aquesta escola és difícil detectar diàleg entre epistemologies. Hi ha alguns continguts 

que hi donarien peu, com l’educació per a la salut (diàleg entre costums culturals i ciència) 

o la crítica al sistema alimentari actual (diàleg entre política i ciència). Tot i això, si aquests 

continguts no es tracten d’una manera que propiciï el diàleg, no podem parlar de diàleg 

entre epistemologies. Vegeu aquest fragment: 

“Quan ho collim [els enciams] jo els explico... perquè té moltíssima clorofil·la, la 

nostra sang pràcticament està feta de clorofil·la [...]. Per això és tan important els 

vegetals verds [...] jo, tot això intento de transmetre-ho... perquè estan en una edat 

(1er i 2on) que ho capten tot. [...] Aquesta edat el que diu el professor és sagrat.” 

[minut 1:25] 

En matèria de coneixements, es reconeix que no té cap valor començar a donar conceptes 

sinó que cada nen els ha de descobrir per si mateix, però en matèria de valors i ideologia 

no s’aplica la mateixa filosofia. La idea sembla més aprofitar que s’ho creuen tot per 

inculcar-los els valors adequats. El que sí és cert, però, en qüestions de metodologia, és 

que el fet de treballar sense llibre és un mètode més propici al diàleg entre epistemologies, 

ja que no connota una idea de ciència positivista. Vegeu les dades en relació a 

transdisciplinarietat a l’annex F-1. 

Ara bé, es revaloritzen les fonts de coneixement no científiques? Tenen un lloc entre els 

continguts? Aquest és un terreny una mica pantanós. Hi ha cops que hi ha informació no 

purament científica però necessària per a la ciència. Per exemple, l’informant donava molta 

importància a aprendre’s els noms de les plantes (les de l’entorn i les de l’hort). Els noms 

tenen un valor cultural, però també ajuden a la ciència a classificar.  

També menciona sovint les propietats medicinals de les plantes. En aquest cas, la 

informació que arriba per via cultural, és matèria de la que la ciència es pot ocupar i per 

tant podria haver-hi diàleg. Amb tot, no hi ha cap indici que la informació sobre propietats 

curatives de les plantes es contrastés científicament. 

El fet de treballar amb cançons i poemes és un altre cop una aliatge entre ciència i cultura. 

El component musical o poètic, no té contingut científic, però ajuda a memoritzar un 

contingut que sí que es considera científic: 

“Quan collíem l'enciam [...] els feia aprendre [...] : "Avui i demà també amanida 

menjaré" [...] A l'amanida li has de ficar tot lo que trobis perquè cada verdura... una 

té molt de calci i l’altra té molt de ferro. Tot això ho he treballat molt a fons.” [minut 

1:29] 

Vegeu altres fragments en relació als coneixements no-científics a F-6. 



Objectiu 5. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que interrelacionin els 6 àmbits del sistema alimentari a diferents 

escales 

Els dos àmbits del sistema alimentari protagonistes i pràcticament exclusius d’aquesta 

escola són producció i consum. Però hi ha una clara predilecció per focalitzar-se en el 

consum, curiosament:  

“A veure la part tècnica està molt bé [quan plantar cada hortalissa] però per mi el 

més important és la part d'alimentació” [minut 1:22] 

La finalitat de connectar l’àmbit productiu amb el de consum és ben explícita:  

“El que jo sempre he intentat és que tot el que agafen aquí s'ho emporten a casa. 

[...] Jo els mentalitzo molt que s'ho han de menjar amb els pares, que els han 

d’explicar per què és tan bo[...]” [minut 1:24] 

La metodologia permet connectar els àmbits entre ells. El nexe més clar és el que hi ha 

entre producció i consum. Una activitat a escala micro representativa d’aquesta connexió 

és fer-los menjar germinats, ja que només passen 5 dies entre que es preparen fins que es 

mengen. Això ajuda als nens més petits a associar vivencialment una cosa amb l’altra. Tot 

i això, en aquest cas, els va preparar el mateix professor a casa seva, i per tant el vincle és 

més feble. 

Una altra activitat molt adequada per unir àmbits (transformació-consum) és la sortida que 

feien a Can Pasqual. Allà aprenien a fer pa i cada nen s’enduia el seu a casa. En relació a 

l’àmbit de la transformació dels aliments, amb cicle superior s’ha fet servir alguna vegada 

el forn solar. No han fet cap activitat de laboratori. 

Objectiu 6. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió científica tal com l’entén l’AE 

L’educació que s’ha fet els anys que hi ha hagut granja al CEIP La Floresta, es distingeix 

per posar menys accent en la dimensió científica que en la social i la tecnològica. 

“Els professors també cometem l'error que fem massa explicació i el nen el que 

necessita és molta pràctica” [1:10] 

Altres cites sobre les dimensions a F-2. 

La ciència, però, es fa palesa en les finalitats d’integrar àrees, estudiar els animals, 

aprendre què mengen, com es reprodueixen... Una metodologia utilitzada per a treballar 

aquesta dimensió seria primer fer una explicació (amb preguntes i prediccions) i després 

fer una part pràctica: Ell mateix la descriu amb força detall a la cita [3:72] de l’esquema F-

2. 

El fet de treballar sense llibre és un indici que la ciència no és positivista i el fet donar 

importància a les prediccions fa pensar en un model d’aprenentatge semàntic. 

“Jo els vaig dir: si poso això [preparo un germinat] què creieu que passarà? Una 

cosa molt bona amb els alumnes és la previsió del que pot passar. Que després, 

bueno, tu sabràs una part com a alumne i el que no saps ja t'ho dirà el 

professor.”[1:10] 

Vegeu altres cites sobre el model d’aprenentatge a F-4. 

Tot i això, en aquesta cita es revela que la concepció del professor és que el professor ha 

de completar la visió limitada de l’infant. Això, per tant seria una concepció que quedaria 

una mica lluny de la ciència escolar i del model semàntic. 
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La ciència que es fa, a més, té tota la intenció de ser interdisciplinària. Alguns cops es parla 

d’integrar àrees, altres cops, simplement s’enumeren continguts d’àrees diverses. Sens 

dubte, tractar continguts propis de llengua, de matemàtiques, de medi i de socials a un 

mateix àmbit contribueix a la concepció que tot està relacionat. Però els continguts descrits 

pel professor no semblen obligar al diàleg entre aquestes disciplines. Aquest seria un punt 

a millorar. 

Objectiu 7. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

La dimensió tecnològica es percep com la que dóna sentit a tenir granja a l’escola. Així, 

quan es va preguntar quina activitat recomanaria a una granja escolar, l’informant va dir: 

“Si tu tens una granja... lo que té sentit és que ho facin tot els nens. L’important és 

la relació dels nens. [...] Una granja és perquè els nens se l'han de facin a tots 

nivells: A nivell de netejar, a nivell de donar menjar als animals, a nivell de donar 

aigua i després evidentment a nivell d’estudi...” [minut 1:40] 

No es parla d’aquesta dimensió en termes de continguts, però es manifesta 

metodològicament, ja que la manutenció de les cabres estava totalment a càrrec dels 

alumnes (els de tots els cursos) i es relacionaven amb elles durant les hores de migdia. 

Aquesta relació amb els animals propera i vivencial, que es manifesta en algunes finalitats 

(tenir els animals a prop) i en la manera d’explicar les activitats (els nens al·lucinaven!) es 

pot associar a la dimensió tecnològica però té un clar component emocional (vegeu apartat 

5.1.3). 

Mentre va durar la granja no es va evitar l’aspecte central de l’agroecologia escolar que és 

treballar el sistema alimentari. A l’esquema F-7 hi ha forces exemples de continguts que 

giraven entorn els aliments. Tot i que la major part són sobre l’hort, que és el que més 

recorda el professor, sobre animals declara:  

“És una pena que des de l’escola no es treballi [...] el maltractament dels animals 

a les granges intensives, és algo terrorífic, els nens ho haurien de conèixer”. 

[minut 0:38] 

Això implica un enfocament global del sistema: No es tracta de conèixer i controlar el 

sistema de l’escola sinó de conèixer també el sistema alimentari contemporani. 

Sabem que en aquesta escola la pràctica a la granja i a l’hort ocupava un lloc important, 

però ens falta informació per saber si es deixava lloc a la sinèrgia pensament-acció. Feien 

el que deia el professor? O feien segons pensaven i un cop fet tornaven a pensar per fer-

ho millor? Sabem que al professor li agradava fer una explicació on proposava preguntes i 

prediccions, però no podem suposar que a la pràctica posterior les decisions els alumnes 

tinguessin un paper rellevant. 

Objectiu 8. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió social tal com l’entén l’AE 

En introduir la dimensió científica hem dit que destacava la presència de la dimensió social. 

Cal apuntar que ens referim principalment a l’educació per la salut. Ho declara ell mateix a 

la cita que hem presentat al principi de l’objectiu 5. 

És, doncs, una dimensió social a nivell individual però també apareixen continguts de caire 

global com per exemple com viuen avui dia els animals [en produccions intensives]. 



Els valors que orientaven l’educació que es feia a través del sistema alimentari a La 

Floresta eren molt marcats. Aquí en destaquem 3 però podeu veure tota la informació sobre 

valors a l’annex F-9. 

 Enfocament naturalista del professor: [3:5] A mi em torna boig la natura. 

 Aparició constant d’Educació per la salut:  [3:124] L’hort és una cosa vital, és la 

teva salut. 

 El paper de l’escola és educar per a construir una societat més justa amb un 

sistema alimentari més sa, relacionant-ho curiosament amb l’educació emocional: 

[3:120] “Si a les escoles treballessin tots aquests valors de respecte per la natura, 

de no enverinar, de no enverinar-nos a nosaltres... perquè el primer respecte ha 

de ser per nosaltres, pel nostre cos, per una ment positiva. [...] És més important 

que un nen aprengui a cuidar el seu cos, a tenir una bona alimentació, a ser una 

persona positiva, creativa, responsable amb l'entorn, preparada socialment... és 

més important que sigui un gran matemàtic o que sigui el que més paraules llegeix 

a la classe.” [minut 1:56] 

Aquests valors surten explícitament com a continguts per exemple quan memoritzen 

versos: “Avui i demà també amanida menjaré” (educació per la salut) i “generós com la 

natura sempre jo voldria ser, una llavor tu li dónes i ella et retorna un miler” (educació 

emocional-naturalística). 

La dimensió social també es pot treballar implícitament a través de la participació en les 

activitats. Això només es menciona com a finalitat quan en l’anterior cita parla de la 

importància de preparar les persones socialment. Entenem que, entre d’altres sentits, parla 

de preparar-les per participar en la societat. Més enllà que aquest modest indici no tenim 

més informació per saber si els continguts i les metodologies contribueixen a fer dels 

alumnes persones disposades a participar políticament en la societat. 

5.1.3 Altres consideracions pertinents 

És difícil dir si hi ha interdimensionalitat. En la metodologia es percep una certa 

combinació entre la teoria i la pràctica, una dependència entre la dimensió científica i la 

tecnològica: 

Els professors cometem l'error que fem massa explicació i el nen el que necessita 

és pràctica. Però és que l'explicació també és inevitable. [minut 1:10] 

Veure la resta de la cita a F-2 

Una de les característiques de l’informant d’aquesta escola és que, a diferència d’altres 

escoles, parlava sovint en termes de finalitats. D’entre aquestes, les que es desenvolupen 

més insistentment són les de la dimensió social: La finalitat de construir persones i no 

màquines, la finalitat que tinguessin una dieta saludable, la finalitat que coneguessin com 

funciona el sistema alimentari actualment... 

Ara bé, algunes d’aquestes finalitats, s’escapen de la dimensió social i entren en un terreny 

que més aviat es podria descriure com a dimensió emocional: 

Pots treballar educació emocional. [...] És una cosa que avui dia hauria de ser una 

àrea fonamental a les escoles [...] Per la persona és més important que les 

matemàtiques o qualsevol cosa. Quan són petits crear uns bons hàbits, uns bons 

sentiments, una comprensió de les coses, un respecte, ensenyar a cuidar d’ells 

mateixos, del seu cos de la seva ment... qui ensenya això? 

Vegeu altres cites a F-13 
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Com es pot interpretar d’aquesta cita, l’educació emocional pot alimentar la dimensió 

científica:  

“Jo penso que el relax, la tranquil·litat, l’estar tranquil... és la base de 

l'aprenentatge. Quan un nen està nerviós, està inquiet, tu ja pots anar dient que no 

s'entera absolutament de res.” [1:07] 

A part de la relaxació, una altra metodologia característica de l’escola és fer classe al 

bosc. Un dels fruits d’aquesta pràctica és un llibre on els nens descriuen les plantes del seu 

entorn. També hi afegeixen, si s’escau, uns versos sobre propietats medicinals de les 

plantes i se’ls aprenen; i és que la memorització de versos i cançons amb contingut sobre 

productes de l’hort, és una altra metodologia pròpia. 

Pel que fa a àrees curriculars, a part de les científiques (medi, matemàtiques, socials), 

trobem una presència important de llengua (fer oracions senzilles sobre la granja) i també 

traces de plàstica i música. 

La implicació de l’escola no ha estat mai suficient. El professor valora molt el suport que 

li han donat la resta de professorat però creu que l’ideal seria que l’escola assumís el 

projecte de granja com a propi. Afegim que si no és així, la granja és poc més que una 

anècdota, i el dia que falla el professor que ho porta s’acaba el projecte. 

La organització logística dels nens a la granja és principalment fer una explicació a fora 

(a través de la tanca es poden veure els animals) i després, en tot cas, entrar per grups de 

4 ó 5. 

5.1.4 Conclusions sobre l’escola La Floresta 

En aquest apartat responem concisament les dues subpreguntes de recerca: 

Funciona la granja escolar com un agroecosistema? 

L’agroecosistema granja, a La Floresta, té un responsable clar, haurien faltat uns anys més 

per intentar que altres professors s’hi impliquessin i que els alumnes també anessin agafant 

no només tasques sinó també responsabilitats i sobirania sobre algunes de les qüestions 

de la granja. Pel que fa a la nova granja de gallines, les autèntiques sobiranes són el grup 

de nenes de segon cicle. Això aporta elements molt valuosos (les nens se les coneixen 

molt bé i han après moltes coses pel seu compte) però faltaria traslladar-ho a la resta de 

l’escola. 

Pel que fa als fluxes d’entrada i sortida, la granja ha estat sempre més o menys sostenible, 

passant per alt que l’aigua de beure i per rentar és potable i no caldria. L’aigua, un cop 

usada, s’infiltra en el terreny del bosc i no és preocupant per la salut de la riera ja que hi ha 

pocs animals. 

El menjar que ve de la mateixa escola (hort, herba, palla...) no suposa cap problema. El 

pinso de la cooperativa, suposem que té un impacte menor que altres pinsos, però no el 

coneixem. El que sí que pot ser un problema és que actualment l’alimentació bàsica de les 

gallines siguin les sobres del menjador perquè no garanteixen una alimentació equilibrada. 

Els fluxes d’energia, diners i informació, són molt poc importants en aquest sistema, segons 

ens han descrit. 



Segueix el projecte educatiu de la granja escolar les línies de l’Agroecologia 

escolar? 

L’escola La Floresta entén la granja i l’hort com a una oportunitat per educar sobre el 

consum i les metodologies utilitzades ajuden a interrelacionar àmbits; principalment 

producció i consum. En aquest sentit, comparteix finalitats amb l’agroecologia escolar, ja 

que la granja escolar s’entén com a una eina transformadora del sistema alimentari (entre 

moltes altres coses). Però aquesta transformació es vehicula a través de l’educació 

emocional tal com explica a la cita [3: 120] transcrita a l’objectiu 8 i això no està contemplat 

a l’Agroecologia escolar. 

El tipus de continguts podrien donar peu al diàleg epistemològic però la metodologia no 

el contempla; més aviat sembla que s’imposa el discurs del professor, que pot ser de 

qualsevol de les 3 epistemologies, però que en tot cas no entra en diàleg. Cal dir que per 

dir això amb propietat seria necessària una observació de la interactuació professor-

alumnes. 

La ciència treballada a l’escola va a camí de la ciència escolar, el model semàntic 

d’aprenentatge i la interdisciplinarietat. Tot i això faltarien encara bastantes característiques 

per arribar a l’ideal de dimensió científica que descriu l’AE; principalment deixar que els 

alumnes tinguessin més autonomia en el seu aprenentatge.  

Això seria possible optant per un mètode plenament praxeològic. I és que la tecnologia té 

una gran importància en aquesta granja escolar, però no hi ha indicis que es combini 

sinèrgicament amb el pensament. Plantejar problemes, estudiar-los, decidir una solució, 

realitzar-la i avaluar-la seria la classe de projectes que hi trobaríem a faltar. 

Finalment, a nivell social, hi ha un interès a preparar les persones per a cuidar de si 

mateixes i per a transformar el seu entorn. Per ser agroecologia escolar mancaria una 

metodologia que vinculés l’escola a la comunitat. 

5.2 Escola Pins del Vallès 

L’Annex 6 (digital) és l’àudio de l’entrevista. Els annexos de P-1 a P-13 (i P-Altres) són els 

esquemes produïts a través d’Atlas.ti en referència a cadascuna de les categories. La Taula 

6 mostra les característiques generals de l’Escola Pins del Vallès: 

Nom CEIP Pins del Vallès 

Tipus d’escola Pública urbana 

Nombre d’estudiants 500 alumnes 

Nombre de professors 33 professors 

Implicació a la granja (alumnes) Tots els cursos 

Implicació a la granja (professors) Ricard, en coordinació amb la resta de professors. 
També l’aprofiten els tutors esporàdicament. 

Taula 6 Trets generals de l’escola Pins del Vallès 

5.2.1 Caracterització de l’espai de l’Escola Pins del Vallès com a 

sistema agroecològic 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 1: Funciona la granja escolar com un 

agroecosistema? 
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Objectiu 1. Caracteritzar les dimensions físico-biològiques de la granja 

escolar 

La granja del CEIP Pins del Vallès ha estat sempre un orgull per l’escola. Durant molt de 

temps eren els únics de Sant Cugat que tenien animals, i moltes escoles anaven a veure’ls. 

En tenien molts: Coloms, galls, gallines, un poni, dues cabres nanes, una ovella, dues 

oques, ànecs, tortugues d'aigua, periquitos i conills. Des que aquesta granja s’ha eliminat, 

i mentre no es construeixi la següent, s’ha optat per continuar tenint gallines i galls en un 

petit galliner de no més de 2 m2 al costat de l’hort. Ara que han criat, sumen un total de 6 

gallines i 2 galls, així que aviat començaran a endur-se’n, perquè són masses. Ara bé, les 

gallines, durant el dia solen estar lliures per l’espai de l’hort que és un tancat molt gran (uns 

450 m2). La granja que es té previst construir tindrà unes dimensions considerables: 108,4 

m2, per bé que una part de la granja serà per accedir-hi amb els nens. 

No hi ha cap dinàmica temporal instaurada, perquè tot just s’hi han instal·lat aquest any i 

perquè és un emplaçament provisional. 

Està dotat d’unes menjadores que han construït els nens, i dues aixetes d’aigua corrent, 

que serveixen per omplir els cubells d’aigua. 

Segons el responsable de la granja del Pins del Vallès, el requeriment més important per 

tenir animals és fer la feina que porta (neteja i alimentació), l’espai adequat i no tenir més 

animals dels necessaris. El problema més gran és les vacances, fins ara el responsable ha 

hagut d’anar venint cada cop que n’hi han hagut. A l’estiu s’haurà de trobar una altra 

solució. 

Objectiu 2. Caracteritzar la dimensió social de la granja escolar  

En el manteniment i gestió d’aquesta granja hi participa principalment el responsable a qui 

hem entrevistat i els nens de tots els cursos de l’escola. Granja i hort funciona com una 

assignatura quinzenal i de mig grup, llevat dels tres cursos de parvulari que hi van cada 

setmana, també mig grup. Primer el responsable arriba i mira que estigui tot bé, després 

quan arriben els nens els encomana les tasques de manteniment que creu convenients. 

En l’àmbit de l’hort, el sisè curs també sol participar en la planificació dels bancals. Pel que 

fa a la granja, a sisè se’ls ha encomanat l’estudi de viabilitat d’una granja productiva, però 

de moment això no es trasllada a la granja escolar real. 

L’informant apunta que els nens molts cops conceben l’espai de l’hort com si no fos de tots, 

si no només del responsable. Ell intenta canviar aquesta tendència propiciant una relació 

una mica més horitzontal: 

“Jo moltes vegades els dic “és que m’heu d’ajudar”. Clar si els dic: “no, és que 

l’hort és de tots”. De vegades els costa. Això de dir que l’hort és de tots... ho 

identifiquen molt com... el Ricard de l’hort, que té l’hort... llavors els dic: aquest 

tros us el deixo per vosaltres [...] plantareu això, plantareu allò...” [minut 0:57] 

Objectiu 3. Valorar si la granja escolar funciona com a ecosistema 

L’aigua que beuen els animals i per netejar la granja és de companyia. Com que l’espai és 

compartit amb l’hort, quan es fa neteja l’aigua no es desaigua; simplement s’infiltra a la 

terra i es reaprofita per l’hort. Quan es faci la nova granja sí que caldrà un desaigüe de 

manera que es pugui netejar la granja amb mànega, això sí, havent escombrat abans. 

L’aliment és fonamentalment pinso ecològic que ve de la Viti, però aquest any, 

complementàriament, s’han alimentat de les plantes i cucs de l’hort. Ara bé, això no permet 



poder treballar bé amb l’hort i per això necessiten la nova granja. Molts dels excrements es 

fan directament sobre la terra, i els que queden al galliner també hi van a parar quan es 

neteja amb aigua. L’any que ve, doncs, s’haurà de veure com es gestiona perquè no serà 

tan fàcil la recirculació de nutrients. 

Pel que fa a l’economia, hi ha un pressupost per a hort i granja que no s’acostuma a gastar 

tot, i que prové meitat de l’escola, meitat de l’AMPA. S’utilitza pel pinso, i aquest any per 

comprar els animals i per comprar l’abeurador. L’hort té altres despeses (planter, eines...). 

L’aigua no entra dins d’aquest pressupost, la cobreix l’escola. 

No hi ha cap despesa energètica. 

Passem a la formació que ha rebut el responsable, considerada com la principal font 

d’informació del sistema. El responsable és un jove que ha estudiat INEF. Des que va 

passar de l’Educació física a l’hort (contractat per l’AMPA) ha fet algun curs sobre l’hort. 

Pel que fa a la granja, no ha fet cap formació oficial, però considera que la seva formació 

ha estat viure des de petit envoltat d’animals. 

Hi ha una escola de Barcelona que s’ha interessat per la granja i l’ha vingut a visitar. Aquest 

seria de moment l’únic output d’informació de la granja escolar del Pins del Vallès. 

5.2.2 Caracterització del projecte educatiu de l’escola Pins del Vallès 

des de la perspectiva de l’agroecologia escolar 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 2: Segueix el projecte educatiu de la 

granja escolar les línies de l’Agroecologia escolar? 

Objectiu 4. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que afavoreixin la transdisciplinarietat 

Si bé és cert que no hi ha unanimitat en la definició i delimitació de l’epistemologia científica 

i la no científica, creiem que en algunes ocasions en aquesta escola hi ha una certa 

transdisciplinarietat (diàleg entre epistemologies). No és conscient, perquè no se’n parla 

com a finalitat. El primer cas és simplement un diàleg entre el mètode científic i les idees 

prèvies dels nens: 

“Perquè de vegades deien: com pot ser que de la clara i el rovell surti un pollet? Bueno, 

doncs el deixem aquí marcat i aviam què passa...” 

Molts dels infants, fins i tot havent-ho sentit a dir, no conceben que l’ou pugui portar un 

pollet a dins, perquè per ells l’ou és el que es compra al mercat i se’n fa una truita. Aquesta 

concepció no és sinó un “mite” contemporani que es forja a base del costum de veure 

sempre els ous fent aquesta funció. Des del moment en què l’educador accepta aquesta 

hipòtesi i proposa fer la prova, està introduint la ciència escolar, una ciència dòcil, i l’està 

fent entrar en diàleg amb el “mite”. 

Igualment entren en diàleg l’ètica envers els animals i la dieta carnívora. Molts nens 

s’escandalitzen quan algú parla de les gallines i els seus ous com a menjar. Utilitzen el 

llenguatge dels valors (pobre animal!) però no tenen en compte què fan ells cada dia com 

a costum. L’educador, en aquests casos, confronta una cosa amb l’altra i intenta fer valdre 

aquesta coherència: “si te l'estàs menjant sigues conseqüent: s'ha de matar i te'l menges. 

I si no [el vols matar], doncs no te'l mengis.” Per veure complets aquests dos fragments 

vegeu l’esquema P-1 dels annexos. 

Hi ha presència de fonts de coneixement popular a parvulari; a través d’herbes remeieres 

i contes. En el primer cas, es pot considerar que és un coneixement híbrid: tant la ciència 
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com les tradicions ens poden parlar dels beneficis de les plantes per al nostre cos. En el 

segon cas també hi són presents tots dos llenguatges (si bé el científic és molt bàsic), però 

estan separats: El conte ens explica una història, i la ciència descriu els animals i les seves 

característiques físiques. 

Objectiu 5. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que interrelacionin els 6 àmbits del sistema alimentari a diferents 

escales 

No s’esmenta gaire explícitament la finalitat d’interrelacionar àmbits del sistema alimentari 

però en les situacions en què l’educador pretén ajudar a fer coherent el discurs ètic i el 

costum alimentari dels alumnes, és evident que com a finalitat hi ha connectar el consum 

amb la producció:  

“Just un dia que havien menjat cuixes de pollastre un em diu... aquesta la 

matarem per fer-ne un pollastre a l'ast. I l'altre diu: que bèstia que ets, assassí! I li 

dic: I tu què has menjat avui? Cuixes de pollastre. Dic, doncs pel que tu has 

menjat han hagut de matar-ne un com aquest.” [minut 0:39] 

Els continguts que treballen a cinquè i sisè, sobre com gestionar una granja d’ous 

incorporen els àmbits que solen estar menys presents: distribució i comercialització i els 

relacionen amb la producció. 

La metodologia de treball connecta producció i consum, però només a escala micro: tasten 

els productes, i esporàdicament se n’enduen alguns a casa.  A escala meso, no han fet mai 

una activitat de cuina (pel tema d’al·lèrgies) en la que puguin menjar tota la classe. Com a 

succedani, hi ha una bona coordinació amb els tutors: l’educador sap que els nens treballen 

els cereals, que porten les caixes de cereals al col·legi i que estudien quines són les plantes 

que fan el gra que ells es mengen per esmorzar. A l’hort en planten alguna, fan farina de 

blat manualment i també donen cereals a les gallines. D’aquesta manera queden lligades 

producció, transformació i consum. El pas que faltaria perquè l’acció acabés de ser eficaç 

seria que de la farina en poguessin fer quelcom per a menjar. Aquesta, però, de moment, 

no és una possibilitat que l’escola s’estigui plantejant. 

La transformació també es tracta a segon curs amb una sortida sobre el procés de l’oli a 

Can Ribas (Bigues i Riells) on l’educador de l’hort els acompanya. Han fet també activitats 

d’observació de plantes al laboratori, però no amb l’educador ambiental, sinó amb els 

tutors. 

Objectiu 6. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió científica tal com l’entén l’AE. 

En aquesta escola la dimensió científica és important, si bé també es combina força amb 

la tecnològica i en menor mesura la social. Per a cada cicle hi ha continguts diferents: 

 Infantil: anar coneixent, tocant, veure diferències entre animals, què mengen...  

 Cicle inicial: classificació dels animals.  

 Cicle mitjà: com són per dins els animals, i quins sentits tenen, comparativament 

amb l’ésser humà.  

 Cicle superior: es tracta des d’un punt de vista social sense oblidar la biologia. 

“Cinquè i sisè és ja un tema més a nivell social i econòmic. [...] No tant l'animal 

(bueno sí, el tema reproducció) però ja seria una mica més tema de gestió. Anar-

ho tocant però barrejant-ho tot. [...] Tinc el que tinc: si venem els ous, quant en 

podríem treure, si surten [es venen] pollets quant...” [minut 0:24] 



Les metodologies científiques són diverses; per exemple: 

 Un mètode hipotètico-deductiu simplificat per comprovar que si deixes que la 

gallina covi un ou en surt un pollet. 

 Observació de com van creixent els pollets. 

 Projecte sobre la construcció de menjadores i casetes d’ocell: es tracta de cercar 

informació per internet sobre com s’han de construir, escriure un projecte amb 

tota la informació necessària i construir-les. 

Les àrees curriculars esmentades són aquestes 3: 

 Matemàtiques: calcular la quantitat de planter que necessitem en funció del marc 

de plantació de cada planta. 

 Socials: la tradicional granja de pagès com a model de vida. 

 Medi: morfologia, alimentació (cereals), classificació, sentits, anatomia en 

comparació amb la humana, reproducció... 

Solen anar sempre barrejades les unes amb les altres en les mateixes activitats Les 

següents són bons exemples d’interdisciplinarietat: 

 Medi i mates: Com fer una caseta per a ocells. 

 Economia (mates i socials) i medi: Gestió d’una granja productiva. 

 Medi, socials: Elaboració de sabons a partir d’aloe vera. 

 Plàstica i medi. Dibuixar els diferents estadis de creixement del pollet per fer-se 

més conscients de l’evolució morfològica. 

És rellevant comentar que fins ara s’han fet moltes fitxes d’hort (per exemple de posar noms 

a les hortalisses) i en canvi de granja només s’ha fet el dibuix dels pollets que hem 

comentat. Segurament tendirà a desenvolupar-se més l’aspecte científic de la granja. 

Un contingut una mica difícil de classificar és la vivència de com neix i creix un animal. 

Vegeu la resposta de l’informant quan se li pregunta pels continguts que es pot treballar 

fent cria de pollets a l’escola.  

“A nivell de ciències pots treballar des de lo més senzill a lo més complicat. Tot el 

cicle de la vida, des de la reproducció a... Nosaltres sortim de la panxa i estem 9 

mesos i ells... en 21 un dies surt un pollet. Això els costa molt de creure. I veuen 

com mengen... menjar i aigua i creixen una barbaritat. Els pares o els monitors els 

diuen "si no menges no creixeràs". I els veuen aquí... Els animals tenen les 

mateixes necessitats que nosaltres!” [minut 0:47] 

Sí que és cert que té certa relació amb la ciència (amb el cicle de vida dels pollets) però el 

llenguatge utilitzat se surt del domini de la ciència. Com definim els continguts dels que 

parla l’informant en aquesta cita? Són emocions? Vivències? Canvis profunds en la manera 

de mirar les coses? 

Objectiu 7. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

La dimensió tecnològica és força central en aquesta escola, tot i que no s’explicita així amb 

les finalitats i els continguts. Les activitats més habituals són tecnològiques: donar de 

menjar, manteniment de l’hort, neteja d’una zona de l’hort, elaboració de sabons a partir 

d’aloe vera... Aquesta cita descriu el disseny de menjadores i casetes d’ocells, rat-penats i 

mussols: 

“Ara hem dissenyat menjadores i casetes d'ocells. Busquen per internet i escriuen 

un projecte de com faran la caseta d'ocell. Després ho construeixen si hi ha 
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temps. I ara en volem fer de rat-penats i mussols. Busquen ells la informació: Com 

ha de ser, a quina alçada s'ha de posar, de quin material, orientació...” [minut 1:07] 

A l’esquema P-2 hi ha diferents exemples d’altres metodologies que desenvolupen la dimensió 

tecnològica. 

En aquesta activitat es manifesta la relació pensament-acció ja que és una classe de 

projecte que es presta molt a combinar pensament i acció. A l’esquema P-8 podeu veure 

altres dades sobre l’aplicació d’aquest mètode. D’entre elles, el repartiment per cursos seria 

un contraexemple d’aquest mètode ja que preveu que els primers dos cicles s’encarreguin 

del manteniment (fer) i que el cicle superior s’encarregui de la gestió (pensar). Aquesta 

separació d’actors és la que una praxi autèntica, precisament, vol superar. Caldria més 

informació per contrastar si realment és així, o és només una percepció. 

Els continguts treballats estan molt sovint relacionats amb el sistema alimentari local i 

global. Quan a sisè aprenen a gestionar una granja des d’un punt de vista econòmic, estan 

fent un vincle entre aquella petita granja de l’escola i els pollastres del supermercat. Quan 

elaboren farina de blat estableixen un vincle entre allò que han plantat en el seu petit 

sistema alimentari de l’escola i la farina que compren i que forma part del sistema alimentari 

global. 

Ara bé, el que acaba de definir l’agroecologia escolar és una autèntica praxi del sistema; 

és a dir, una pràctica reflexiva que converteixi els alumnes en actors. En aquesta escola, 

els nens se senten mitjanament actors quan a parvulari decideixen plantar pastanagues 

per poder-les donar als conills o quan a sisè se’ls dóna el full d’associació entre plantes i el 

marc de plantació i ells dissenyen un bancal (l’educador tria la que creu millor). El fet que 

la seva iniciativa pugui canviar el rumb de l’activitat que hi havia programada també propicia 

aquest sentiment de protagonisme que els empodera una mica més de l’hort i la granja. 

Podeu llegir els fragments que descriuen aquestes activitats a l’esquema P-7. 

Objectiu 8. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió social tal com l’entén l’AE 

L’enfocament social, en aquesta granja, sembla estar una mica més amagat que el científic 

i el tecnològic, però en el projecte de cicle superior té un protagonisme molt important com 

a contingut, combinant-se amb continguts científics i, en menor mesura, tecnològics. Les 

finalitats escrites del projecte educatiu de granja (annex XX) semblen ser molt ambicioses 

en aquest sentit, especialment en el cicle superior. Però encara calen uns quants anys 

perquè aquestes finalitats es concretin, desenvolupin i consolidin. 

La dimensió social ve clarament marcada per una ideologia. De fet en l’entrevista feta a 

l’educador només es manifesta una finalitat social quan afirma que les granges escolars 

haurien de tenir el paper d’ensenyar que les granges serveixen per menjar i no només per 

estudiar els animals. 

De tot el conjunt de valors identificats es dedueix que la direcció ideològica que es pren és 

la de conscienciar que el sistema alimentari actual no és el que volem i que és possible 

tornar a una cosa semblant al que era abans. Associat a aquest debat, trobem el valor de 

la coherència: 

 “I si et sap greu matar aquest animal... Si veiessis on ha viscut aquestes cuixes 

de pollastre igual no t’ho menjaries ni de broma. Hem perdut una mica aquell... és 

que som molt fifis. Tot ens fa fàstic... si te l'estàs menjant sigues conseqüent: és 

un animal, s'ha de matar i sí, te'l menges. I si no, doncs no te'l mengis. Però clar, 

som molt així, no? Jo no l’he vist, jo no l’he conegut...” [minut 1:04] 



Es posa un gran accent en els valors. De fet, la nota, dit en paraules del mateix educador, 

és l’actitud. Vegeu a l’esquema P-9 els altres valors.  

Aquests valors emergeixen sovint de la conversa entre alumnes i educador, i d’altres 

vegades són posats sobre la taula expressament (per exemple quan a l’aula d’informàtica 

van veure un vídeo on trituraven pollets mascle). La major part dels valors, en tot cas, han 

estat descrits per l’educador com a un diàleg entre nens i educador d’una manera molt 

il·lustrativa. Això implica que es parla explícitament d’aquests valors i que a més es posen 

en pràctica en la mateixa activitat. 

De moment no sembla que sigui rellevant la intenció de promoure la participació del nen 

en la societat o en l’escola. Ara bé, a l’hora d’animar-los a que treballin se’ls va recordant 

que és important que cadascun posi allò que pot i així entre tots poden deixar l’hort a punt 

per plantar. Així es descriu quan es demana pel valor pedagògic de la feina física: 

“No cal que estigui a punt quan acabem la classe però hem d'anar fent. Un dia 

vindràs tu, i un dia un altre. I entre tots d'aquí dues setmanes ho tindrem a punt. 

Ajudar, col·laborar entre tots.” [minut 0:56] 

5.2.3 Altres consideracions pertinents 

Hi ha una clara interdimensionalitat. El que més destaca és el projecte de disseny de 

menjadores i casetes d’ocell que obliga a combinar la dimensió tecnològica i la científica; 

un cas semblant és l’elaboració de sabons d’aloe vera. També es barreja la dimensió social 

i la científica en el del projecte de gestió econòmica d’una granja que està pensat per a 

cicle superior. 

Com a aspectes educatius no contemplats des de la perspectiva de l’AE, hi ha la finalitat 

de seguir el currículum de medi (segons el qual es distribueixen els continguts al llarg del 

curs); els dibuixos i l’elaboració de sabons d’aloe com a continguts; i com a metodologies, 

a part d’utilitzar l’aula d’informàtica per a veure vídeos o realitzar projectes, es posa èmfasi 

en l’aprenentatge vivencial que ajuda a assimilar conceptes i en l’interès que genera 

l’emoció de poder tocar i interactuar amb l’animal. 

El projecte de granja acaba de néixer i encara cal concretar-lo i coordinar-lo igual de bé 

que es fa amb l’hort per això hi ha un clar interès a millorar-lo. Aquesta incipiència, doncs, 

és adequada per acollir noves perspectives i orientacions. A això s’hi suma la bona 

disposició de la resta de professors de l’escola amb els que l’educador de la granja s’ha 

trobat per intentar coordinar les activitats de l’hort amb els continguts de classe. Els tutors 

també aprofiten esporàdicament l’hort i fan sortides sobre el procés de l’oli o a granges 

escola on també els acompanya l’educador. 

Considerem que l’enfocament actual és d’un caire força rural. La concepció de la granja 

com a quelcom social (i per tant antagònica a un zoològic), la crítica a la incoherència dels 

carnívors que no volen matar animals i el desig d’autoabastir-se alimentàriament parlen de 

la cultura rural de l’educador de la granja. 

La resposta sobre l’estat actual del sistema alimentari global és peculiar. No apunta a la 

mala distribució de poders, ni als transgènics, ni al consum d’energia. Apunta directament 

al consum de cadascú: 

“Home, el sistema actual és insostenible ara mateix. Mengem molta carn i cereals. 

Cereals perquè atipen molt. I el tema de la carn és una bogeria. [...] 
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Home a mi m'agradaria autoabastir-me. Si tens una casa amb espai... Tindre 

quatre gallines, ous, puguis matar-ne una de tant en tant i puguis menjar del teu 

hort. Si ho fes més gent jo crec que seria millor.” [minut 1:00] 

I segons ell, la granja escolar ha de tenir com a finalitat mostrar que la granja serveix per a 

produir aliments.  

L’organització logística a la granja és senzilla pel fet que només són mig grup. Abans, 

quan tenien la granja gran, no hi podien entrar i se la miraven des de fora. Ara tenen menys 

animals però hi tenen més bon accés. Es posen els 12 nens al voltant de la granja i les 

poden treure, tocar, donar de menjar, etc. Un altra organització possible és quan fan 

tasques de manteniment que s’organitzen per grups de treball de 3 ó 4 persones. 

L’inconvenient que es troba a l’activitat de granja és que l’associen a una activitat més 

física i arriben amb l’expectativa de passar-s’ho bé. Això fa més difícil fer-los concentrar 

quan cal fer una explicació. 

5.2.4 Conclusions sobre l’escola Pins del Vallès 

Funciona la granja escolar com un agroecosistema? 

Al Pins del Vallès, no hi ha un sol promotor i responsable sinó que tota l’escola se sent part 

del projecte de la granja i l’hort. Els alumnes, poc a poc, també s’ho fan seu, però encara 

faltarien metodologies que els empoderessin més d’allò que hi fan.  

La granja, aquest any, és força sostenible i és que l’aigua per a rentar s’aprofita directament 

per l’hort. Milloraria si en comptes de venir de la companyia fos aigua de pluja. A més les 

gallines s’han pogut alimentar, complementàriament al pinso ecològic, de les herbes que 

naixien a l’hort, que és l’ideal per a un agroecosistema autosuficient. 

No hi ha consum ni emissió d’energia i la informació que entra i surt també és molt 

anecdòtica. 

El flux monetari és força important, especialment ara que està en projecte la nova granja, 

on ha estat el principal limitant. El galliner provisional, la compra d’animals, el menjar i els 

materials per les activitats són les principals despeses del pressupost d’hort i granja, cobert 

a mitges entre l’AMPA i l’escola. 

Segueix el projecte educatiu de la granja escolar les línies de l’Agroecologia 

escolar? 

Aquesta granja està enfocada en una línia força agroecològica, si bé encara ha 

d’evolucionar molt. La granja s’entén com un motor de canvi del sistema alimentari mundial, 

i per això es reivindica la sostenibilitat del model de granja tradicional. Per tant la finalitat 

última va molt en la línia de l’Agroecologia escolar.  

Les interaccions de l’educador amb els alumnes semblen donar lloc a diàleg 

transdisciplinar  (entre epistemologies), tot i no ser declarat com a finalitat. 

La metodologia no permet connectar vivencialment diferents àmbits del sistema 

alimentari però en els diàlegs entre nens i educador sobre l’alimentació es traspua la 

finalitat de connectar consum i producció, no de manera real, però sí conceptual. 

La dimensió científica es treballa exhaustivament, però falta molta informació per saber 

com es construeixen les idees científiques i quina concepció sobre la ciència s’ofereix. 

La tecnologia pren molta rellevància en el dia a dia i sovint es veu combinada amb la 

ciència en projectes com els de les casetes d’ocell. És un bon exemple de relació 



pensament-acció, en el que es combinen sinèrgicament. Ara bé, considerem que manca 

un èmfasi en la praxi sobre el sistema alimentari. Cal que els nens esdevinguin plenament 

sobirans d’algun cicle alimentari complet, encara que sigui només d’un producte. Cal que 

se’ls doni la oportunitat de prendre decisions en funció d’uns o altres criteris i que puguin 

avaluar el seu treball un cop realitzat (v. Rekondo, Llerena i Espinet, 2015). 

La dimensió social ve marcada per la idea que hi ha en el rerefons de tota l’activitat de 

granja: “la granja hauria de tornar a ser el que era tradicionalment”. Els valors de les 

activitats, doncs, giren al voltant d’aquest eix. Destaca com a particularitat el projecte de 

cicle superior, on es converteixen en gestors (no reals) d’una granja de pollastres. Com a 

carència principal, no hi ha cap vinculació de l’escola a la comunitat. 

5.3 Escola Decroly 

L’Annex 7 (digital) és l’àudio de l’entrevista. Els annexos de D-1 a D-13 (i D-Altres) són els 

esquemes produïts a través d’Atlas.ti en referència a cadascuna de les categories. La Taula 

7 mostra les característiques generals de l’Escola Decroly: 

TRETS GENERALS 

Nom Fundació privada escola Decroly de Barcelona 

Tipus d’escola Concertada urbana 

Ruralitat d’alumnes Barcelona i rodalies, poc sentit rural. 

Nombre d’estudiants 231 alumnes 

Nombre de professors 22 professors 

Implicació a la granja (alumnes) Tots els cursos tan per fer tasques de manteniment 
com per fer observacions. 

Implicació a la granja (professors) Tots els professors estan “obligats” a treballar amb 
animals. A més, alguns tenen algun càrrec. 

Taula 7 Trets generals de l’escola Decroly 

5.3.1 Caracterització de l’espai de l’Escola Decroly com a sistema 

agroecològic 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 1: Funciona la granja escolar com un 

agroecosistema? 

Objectiu 1. Caracteritzar les dimensions físico-biològiques de la granja 

escolar.  

Aquesta escola és la que té dimensions més petites i la varietat més àmplia d’animals. Té 

molta diversitat d’espais: Per començar alberga animals tant a l’edifici de parvulari com al 

de primària (que són a una illa de distància). Després té animals dins de les classes en 

petites gàbies i en té també al jardí. Espais: 

 Caseta d’uns 12 m2 per a 3 conills i una perdiu al jardí de primària 

 Gàbia de 0,5 m2 per a 4 gallines al jardí d’infantil. 

 Tancat de ?? per a un conill (que sempre se n’escapa). 

 Tancat amb bassa d’uns 28 m2 per a 14 tortugues al jardí d’infantil. 

 Caseta d’1 m2 (dos pisos) per a un conill al terrat de parvulari 

 Aules primària: Hi ha 3 gàbies d’ocells: A segon dos periquitos, a cinquè dos 

diamants (ocells) i a sisè un periquito. També hi ha un hàmster a primer. A més 

tercer adoptarà una tortuga d’aigua (de les de la bassa), i quart una tortuga de 

terra. 
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 Aules infantil: Com que mengen a l’aula no poden tenir-hi animals amb pèl. 

Només tenen un peix en una peixera esfèrica. 

Hi ha força “moviment”: sovint vénen nous animals, els intercanvien per criar (de les cries 

només se’n queden les femelles), milloren els espais, etc.  

Antigament havien tingut 3 ànecs i 2 tórtores però els van haver de treure quan va venir la 

grip aviària. Després no van tornar-los a posar perquè els ànecs són molt bruts. A més són 

incompatibles amb les tortugues, que des que n’hi van posar no han parat d’haver-n’hi més 

perquè les famílies deixen les que es fan massa grans. Allà viuen bé però no crien perquè 

no hi ha terra. Ara les volen canviar per granotes. 

Durant les vacances les gallines i els conills se’ls deixa lliures pel jardí. L’escola continua 

amb conserge durant l’agost. 

Segons la directora de l’escola, els requeriments per tenir animals són legals: les cartilles 

sanitàries que garanteixen que passen els controls mèdics, no tenir ni gossos ni gats lliures, 

ni ocells amb bec corb. Tampoc es pot tenir cap animal (sobretot de pèl) en una aula mentre 

s’hi està menjant. Menjar, beure i espai, doncs, es dóna per obvi, i no hi ha cap més 

infraestructura a destacar: totes les gàbies tenen el seu abeurador i les menjadores són 

petits plats de plàstic que es reomplen cada dia. Tot i haver-hi tants animals, no estan 

registrats com a nucli zoològic. 

Objectiu 2. Caracteritzar la dimensió social de la granja escolar. 

En aquesta granja hi participa ben bé tota l’escola per igual. Tots els professors tenen la 

obligació d’educar en contacte amb els animals (perquè el mètode Decroly proposa 

ensenyar a partir de coses que estiguin vives). Amb tot, els tutors hi van més que no pas 

els professors de segons quines assignatures concretes, com anglès o informàtica. 

D’altra banda, de cara a la gestió de la granja, els nens s’organitzen per càrrecs i un dels 

càrrecs dels grans és fer tasques de manteniment de la granja. Hi ha un professor assignat 

a cada càrrec que canvia cada dia de la setmana. Es fan càrrecs tots els dies de la setmana 

menys dimecres i els nens canvien de càrrec cada 3 setmanes. 

Existeix un òrgan escolar molt interessant a nivell de participació: l’assemblea. Es fa un cop 

cada mes i hi participen tots els professors i els alumnes de 4t en amunt. De primer, segon 

i tercer hi va un representant de l’aula. 

Objectiu 3. Valorar si la granja escolar funciona com a ecosistema 

L’aigua de l’hort i la granja és corrent i quan es neteja es desaigua cap al clavegueram. 

Destaca el malbaratament d’aigua que suposa la bassa en haver-la de reomplir un cop per 

setmana. No la poden aprofitar per l’hort perquè estan en dos edificis diferents. Ara tenen 

pensat posar-hi plantes que la depurin i treure les tortugues que l’embruten molt. 

Pel que fa a l’aliment, mengen principalment el pinso adequat a cada animal que els el 

proveeix la companyia Kiwoko. L’origen d’aquest pinso no el podem determinar perquè la 

companyia és distribuïdora i no fabricant. A part de pinso, es completa l’alimentació dels 

conills i de les gallines amb el “tàper de les sobres”, on els nens posen les restes d’origen 

vegetal de la cuina. A les tortugues no se’ls dóna més que pinso, perquè quan els donaven 

carn l’aigua s’embrutava molt més i elles es tornaven carnívores i mossegaven els dits. 

Els excrements dels animals en general són arrossegats per l’aigua cap al clavegueram. 

Els dels conills de l’edifici de primària sí que s’aprofiten i es posen al compostador, però el 

compostador genera més del que necessiten. 



No hi ha despesa energètica, perquè els animals de dins de les classes sempre tenen llum 

natural i no cal gastar llum per ells. 

La granja i l’hort es cobreixen amb els diners de l’escola, no hi ha un pressupost establert. 

El que més costa, segons diuen, són les visites dels veterinaris; cada visita poden ser 300€. 

Moltes de les vacunes ja les fan ells mateixos per estalviar-s’ho. El menjar, segons diuen, 

costa menys. L’aigua de la bassa no sabem quant costa però tenint en compte el seu volum 

i un preu mitjà de 2€/m2 es pot aproximar un cost de 500€-1000€ anuals. 

La formació dels professors sobre granja la fan a la mateixa escola, ja que a la universitat 

no es parla d’animals ni del mètode Decroly. No ha vingut ningú extern a formar-se sobre 

com gestionar una granja i educar a través d’animals. Últimament, però, s’està començant 

a fer projectes de cara a formar les famílies amb campanyes sobre sostenibilitat. Això es 

pot considerar un output d’informació, si bé segons diuen, no han tingut gaire èxit. 

5.3.2 Caracterització del projecte educatiu de l’Escola Decroly des de 

la perspectiva de l’agroecologia escolar 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 2: Segueix el projecte educatiu de la 

granja escolar les línies de l’Agroecologia escolar? 

Objectiu 4. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que afavoreixin la transdisciplinarietat 

La font de coneixement pràcticament exclusiva d’aquesta escola és la d’epistemologia 

científica. Com a tot arreu, no sembla haver-hi un discurs format sobre diàleg entre 

epistemologies i tampoc semblen valoritzar-se altres tipus de coneixement tradicionals. És 

probable que sí que es parli sovint en llenguatge dels moviments socials, a jutjar pels 

projectes de sostenibilitat que darrerament s’han endegat. 

Ara bé, la ciència que presenten sí que és cert que donaria peu a aquest diàleg més 

fàcilment que altres concepcions més impositives i unidireccionals. La ciència que 

prediquen és la ciència que el nen mateix descobreix a partir de la observació. Vegeu la 

cita de l’objectiu 6 sobre la dimensió científica. 

Objectiu 5. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que interrelacionin els 6 àmbits del sistema alimentari a diferents 

escales 

L’escola Decroly fa un treball molt bo a l’hora de relacionar els diversos àmbits del sistema 

alimentari, especialment la tríada producció-transformació-consum. Ara bé, això no sembla 

formar part de les seves finalitats ni dels continguts que es proposa ensenyar. Per tant, que 

els alumnes siguin actors de tot el procés que fa un aliment fins que se’l mengen és un 

efecte col·lateral o potser una finalitat no explícita de l’escola. 

Hi ha 3 escales a través de les quals els nens prenen contacte amb aquest cicle alimentari. 

 A petita escala, se’ls fa tastar tot el que hi ha a l’hort, encara que sigui cru. Però a 

més a més, sovint els nens fan tallers de cuina amb hortalisses i/o ous d’allà 

l’escola. També s’ho poden emportar a casa, alumnes o professors. 

“Ells tenen noció d’on surt tot. Més que re que ho planten ells, se’n cuiden ells, ho 

cullen ells i s’ho mengen.[...] Com a classe, si cullen cebes, [...] la cuinen, la 

passen per l’oli, la potxen i fan una pizza.” [minut 1:27] 
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 A mitjana escala, els productes de l’hort no donen l’abast a proveir ni un àpat de 

menjador. A més, si ajuntessin cebes de l’hort amb cebes comprades els nens es 

perdrien el pas intermedi. Prefereixen que facin tallers de cuina. Ara bé, sí que hi 

ha un dia a l’any que per postres hi ha mandarines del mandariner del jardí. 

 A gran escala, estan dins d’un projecte de productors de proximitat. 

Educativament s’aprofita fent conscients als nens que mengen pèsols perquè n’és 

el temps. Encara no tenen menjador ecològic perquè és massa car. 

El fet que els animals mengin de les sobres de la cuina o dels tallers de cuina, es pot 

considerar una connexió producció-consum-residu. 

Objectiu 6. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió científica tal com l’entén l’AE 

La principal finalitat per la qual aquesta escola té animals és que els nens aprenguin els 

continguts del currículum escolar a partir d’observacions. Així, podríem dir que la dimensió 

científica és molt central en aquest plantejament. Això també queda palès en l’avaluació, 

que sempre és sobre continguts científics. A l’esquema D-2, trobareu diferents 

metodologies que corroboren aquesta centralitat de la dimensió científica. 

Tot i que el coneixement científic és central, el model de ciència presentat no és el d’una 

ciència indiscutible (aspecte 3). Això es propicia, per començar, pel fet que no treballen 

amb llibres de text. A més, la metodologia està pensada perquè el nen desenvolupi el seu 

propi model que li serveixi per entendre el món en comptes que li sigui imposat un model 

impecable però que no sigui el seu (aspecte 4): 

“Nosaltres el que fem és crear conversa. No expliquem mai res, sinó que el que 

fem són preguntes perquè ells pensin la resposta. El paper [del professor] seria de 

guia o moderador. El que fas quan vols que surti un contingut [...] és generar la 

pregunta perquè surti.” [minut 1:20] 

Vegeu més exemples a l’esquema D-4 

Pel que fa a la interdisciplinarietat, el mètode Decroly parla del principi de globalització 

segons el qual tot està relacionat, i per tant a partir d’un conill un nen és capaç d’assolir tot 

tipus de coneixement. Així, després de la primera fase d’observació n’hi ha una segona 

d’associació d’idees en la que poden començar a entrar en contacte les diferents àrees 

curriculars. Aquesta segona fase va agafant protagonisme a mesura que els alumnes es 

fan grans.  

A l’esquema D-5 hi ha l’enumeració dels diferents continguts que es poden treure d’un sol 

conill des de 4t fins a 6è. Això és un bon punt de partida de cara a la interdisciplinarietat 

però que aquesta sigui més o menys profunda depèn molt de com es guiïn les activitats, 

informació de la que no disposem. Al mateix esquema es poden distingir continguts de 

matemàtiques, medi i llengua. Tots els professors treballen amb els animals, fins i tot el 

d’educació física (continguts com la pulsació, la respiració...) i anglès, si bé en aquests dos 

casos es fa menys que amb medi, per exemple. 

Objectiu 7. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

Els càrrecs és una de les manifestacions de la dimensió tecnològica, amb la particularitat 

que es presenta totalment per separat de la dimensió científica. Ja s’ha descrit a l’apartat 

sobre participació a la granja (objectiu 2) com funcionen aquests càrrecs. 



Aquesta organització per càrrecs no té només un sentit pràctic sinó també educatiu. Però 

no des del punt de vista tecnològic, sinó des del punt de vista social; en parlem al següent 

punt. Així doncs, és una metodologia que desenvolupa la dimensió tecnològica de la 

persona, però l’escola no considera que sigui aquesta la seva funció. 

Ara bé, més enllà dels càrrecs, trobem altres activitats, dins la classe, que són de 

naturalesa tecnològica i que a més tenen a veure amb el sistema alimentari. Per exemple, 

cuinar amb hortalisses com hem vist a la cita de l’objectiu 5, o amb ous com veiem aquí: 

“Igual que amb els ous no fan només truita, sinó crema catalana, flam...” [minut 

1:28] 

A més, els nens no només són protagonistes cultivant, cuinant i menjant de l’hort i la granja, 

sinó que també hi tenen capacitat de decisió. La nova granja per als conills i la perdiu 

(edifici primària) va ser una iniciativa dels nens per millorar les condicions dels animals. Ho 

van presentar a l’assemblea i es va aprovar. Posteriorment van ajudar a un mestre a 

construir-la. 

En aquestes activitats de classe tecnològiques, és on apareix la relació pensament-acció 

(que no apareix en cap mesura en els càrrecs). Aquesta cita és un bon exemple de la 

combinació entre pensament i acció:  

«Imagina’t que ens ha tocat plantar llavors de tomaqueres:  

“Vinga, on les plantem?” “Doncs per aquí...” Llavors jo faig la reflexió... “Però som 

6 classes, cadascú té diferents llavors...” I segur que algun diu “doncs ens 

repartim els espais!” “I com ens repartim l’espai?” “Va, medim l’hort.”  

Llavors medeixen tot el perímetre. Llavors un s’il·lumina i diu: “Però no plantarem 

les llavors a la valla! Hem de buscar la superfície de tota aquesta terra” Llavors 

així descobreixen què vol dir àrea i què vol dir perímetre.» [minut 1:31] 

Objectiu 8: Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupin la dimensió social tal com l’entén l’AE 

La dimensió social, a l’escola Decroly, no té un paper tan central com la científica, però sí 

que és més explícita que la tecnològica ja que el mètode Decroly considera el nen amb tres 

fonts o potes: La part acadèmica, la part creativa i la part de persona. Aquesta tercera es 

podria considerar anàloga a la dimensió social i és, segons l’escola, la que dóna valor 

educatiu a l’organització per càrrecs. Segons la directora, els continguts actitudinals dels 

càrrecs són: 

 Contacte amb la natura, respecte pels animals i les plantes. 

 Treball en equip intergeneracional (entre grans i petits): empatia, educació, saber 

explicar les coses... 

No tenim indicis que aquests valors es tractin explícitament com a continguts. Podem 

suposar que sí que es manifesten en la manera de portar els càrrecs per part del professor 

responsable, però tampoc en tenim evidències. 

A part d’aquest, hi ha altres valors no associats als càrrecs: 

 Conscienciació: Creuen que l’escola ha de preparar els alumnes per solucionar 

els problemes ecològics i socials de la globalització. Tot i això, són conscients que 

no tenen gaire poder mentre el món miri en sentit contrari. 

 Reduir consum d’envasos: Han fet un projecte de cara a les famílies perquè portin 

el berenar en una bossa i no en paper d’alumini o plàstic. 



Pau Cardoner i Bordes Treball de fi de màster 13-09-2016 

53 

 Educació per a la salut: Ha vingut una nutricionista per parlar de la importància de 

menjar fruita i verdura. 

En els dos últims casos, més concrets, les finalitats es concreten en continguts tractats a 

les classes. 

No sembla, però que a través dels animals es tractin continguts sobre ciències socials. Tots 

els continguts descrits són de l’àmbit de medi i llengua. 

Ara bé, la dimensió social també es pot treballar vivencialment. Per Decroly, el fet de tenir 

animals, a més de ser un context per a l’aprenentatge, és considerat com una estimulació 

per als nens (tenen ganes de venir a l’escola) i per a les relacions socials entre ells: 

“Tenen un espai per anar-los a veure, per comentar entre ells, hi ha conversa amb 

els petits... generen molta vida.” [1:41] 

5.3.3 Altres consideracions pertinents 

Les tres dimensions hi són presents però hi ha una separació formal entre la científica i 

la tecnològica. I és que les dues vies per les que els nens prenen contacte amb els animals 

estan diferenciades: El càrrec de conservadors (posar menjar, portar-los al veterinari, 

netejar la gàbia...) i les observacions del grup classe per aprendre. Així, fer i pensar – 

manteniment i aprenentatge – sembla que siguin coses independents.  

Ara bé, observeu el diàleg entre professor i alumnes a l’hora de plantar l’hort que s’ha 

presentat a l’objectiu 7 de la dimensió tecnològica. És un bon exemple de com s’entenen 

les observacions que han de fer els nens per aprendre. No són purament científiques sinó 

que incorporen la vessant pràctica. 

Així mateix, les tasques que representarien la dimensió tecnològica (càrrecs) són en el fons 

concebudes amb finalitats que pertanyen a la dimensió social (actituds, participació, etc.). 

És curiós que la manera de parlar d’aquesta escola és més aviat descrivint metodologies 

que no pas anunciant finalitats. Es dóna per fet que la finalitat és que el nen aprengui el 

millor possible els continguts del currículum (compaginant-los amb les 4 necessitats 

bàsiques que proposa el mètode Decroly). En canvi el que és rellevant per a ells és com 

es fa aquest aprenentatge. 

A part de la finalitat acadèmica i les finalitats que tenen a veure amb els valors, es declara 

també la finalitat de generar motivació en el nen i donar vida a l’escola (els animals són un 

centre d’atenció per a totes les edats i donen peu a converses intergeneracionals). 

Les llengües són les àrees curriculars no científiques que es poden treballar amb els 

animals. En anglès, les observacions poden donar peu a oracions simples. En català, a 

partir del nom de l’animal pots treballar dígrafs. Per últim i no menys important: tot el que 

es parla a la classe desemboca en un text on el mateix alumne resumeix el que ha après. 

Com a metodologies que caracteritzen l’escola, destaquem l’interès a proveir els alumnes 

d’un entorn viu: 

“Decroly deia que l’escola ha d’estar viva per generar un interès pels nens, hi han 

d’haver canvis.[...] i els canvis els fa el medi. Si tu tens una escola de formigó, 

diguem, no passarà re a l’escola. Tu has de tenir plantes, has de tenir animals[...]” 

[minut 0:57] 

Això va molt relacionat amb el fet de poder fer classe a tot arreu i amb la concepció que 

l’aprenentatge és més significatiu i rellevant quan ve donat per una vivència. 



Tot i que aquesta escola té animals des que es va inaugurar l’any 58, cada any es fa 

valoració de com funciona el tema animals i contínuament s’intenten fer millores. Voldrien 

incorporar més animals, però es troben amb forces limitacions d’espai, normatives i 

condicionants. També tenen interès a llegir aquest treball per obrir la porta a altres 

plantejaments sobre educació a través d’animals. 

La implicació del professorat d’aquest col·legi amb els animals és la màxima. Com que 

el mètode ja ho contempla, si vols treballar en aquesta escola has de voler-ho fer amb 

animals. Les úniques excepcions són professors amb al·lèrgies, que aleshores no 

s’encarreguen mai del càrrec dels conservadors d’animals. A més, totes les assignatures, 

en més o menys mesura, s’alimenten d’observacions dels animals. 

El discurs de la directora del col·legi pel que fa al sistema alimentari del món, gira entorn 

del consumisme i la hipocresia de la societat que ha ha donat peu als lobbies, els quals, al 

seu torn, dónen corda al consumisme. Segons ella, l’escola ha de continuar sembrant 

llavors per intentar conscienciar que cal un canvi, però creu que el pes principal a l’hora 

d’influir en els nens el tenen les famílies. Ells, doncs, intenten arribar també a les famílies 

amb iniciatives sobre els envasos dels esmorzars dels nens, per exemple. Però els 

resultats han estat decebedors fins a dia d’avui. 

Organització logística: Quan volen treballar a través d’algun animal, sempre que poden, 

el treuen de la gàbia. El poden portar a classe o quedar-se al jardí i es posen en rotllana al 

voltant seu. Quan es tracta d’ocells, comencen fent observacions des de fora la gàbia, i si 

cal, en les classes de primària, el poden treure mantenint-lo sempre agafat. Si no el treuen, 

van fent-se preguntes i al final, de dos en dos, es van acostant a la gàbia i el toquen. 

L’inconvenient que s’ha mencionat és bàsicament la responsabilitat que comporta tenir 

animals. Segons ells, el problema econòmic no és determinant si des d’un primer moment 

es pensa bé. 

5.3.4 Conclusions sobre l’escola Decroly 

Funciona la granja escolar com un agroecosistema? 

La participació és molt igualitària. Tota l’escola, nens i professors, senten que la granja els 

pertany i per això sorgeixen iniciatives per assemblea com la de fer un nou espai pels 3 

conills i la perdiu. 

Ells mateixos reconeixen que tal com està el tema dels animals a l’escola, no és gaire 

sostenible, ni ecològicament ni econòmica, principalment per la necessitat de canviar 

l’aigua de la bassa cada setmana. Ja tenen pensat, però, com resoldre-ho. El que no 

sembla que es plantegin, com tampoc la resta d’escoles, és no fer servir aigua corrent, sinó 

de pluja o de segon ús. Per la seva situació totalment urbana és difícil no desaiguar a través 

del clavegueram; l’única opció possible seria fer un hort a l’edifici de parvulari per aprofitar 

aquesta aigua. 

El menjar dels animals no està catalogat com a ecològic; suposem que compren a Kiwoko 

perquè els poden subministrar menjar per a totes les espècies que tenen. Podrien plantejar-

se aprofitar millor els excrements d’altres animals a part dels 3 conills de l’edifici de primària, 

però és veritat que no acaba de tenir sentit si no dónen l’abast a aprofitar-lo tot. L’ideal seria 

donar sortida al compost que no fessin servir ells. 

No hi ha despesa energètica ni tampoc cap formació sobre animals que vingui de fora 

l’escola. Algunes escoles s’interessen pel mètode, però no han preguntat mai sobre com 

gestionar una granja escolar. 
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Finalment, per la quantitat d’animals que té, és l’escola que més gasta en veterinari, 

despesa que no han mencionat cap de les altres dues escoles. En canvi, es treu 

importància al que costa l’adquisició dels animals i de l’aliment. 

Segueix el projecte educatiu de la granja escolar les línies de l’Agroecologia 

escolar? 

Aquesta granja no està enfocada en la línia agroecològica, si més no d’una manera 

conscient. Tal com ells mateixos declaren, els animals són un avantatge de cara a treballar 

el currículum d’una manera vivencial. En canvi, no hi ha intenció a convertir-los en animals 

productius ni a fer que els nens siguin actors del seu propi sistema alimentari. Com a escola 

sí que comparteix finalitats sobre sostenibilitat amb l’AE, i les metodologies que utilitza, 

especialment els tallers de cuina, repercuteixen positivament en alguns dels punts que més 

interessen a l’AE. 

No hi ha gaire cosa a dir sobre diàleg transdisciplinar. Sembla que l’epistemologia 

dominant és la científica, si bé poden haver-hi projectes escolars que utilitzin el llenguatge 

dels valors. 

La metodologia permet connectar vivencialment diferents àmbits del sistema alimentari 

encara que no consti com a finalitat. 

La dimensió científica és la protagonista, però es treballa a partir de la descoberta dels 

alumnes, de manera que dóna peu a que cada alumne es formi el seu propi model, segons 

les observacions que va fent. Aquesta manera de fer ciència és més susceptible de diàleg 

amb altres epistemologies que no pas la ciència positivista. 

La dimensió tecnològica pren dues formes: Els càrrecs, on les finalitats són més aviat 

socials, i les activitats de classe que van més enllà de la observació. És en aquesta segona 

modalitat on la tecnologia pren sentit, ja que es combina amb la ciència d’una manera 

sinèrgica. Els nens aprenen conceptes quan la realitat en la que estan treballant ho 

demana, com en l’exemple de la plantació de tomaqueres de l’objectiu 7. 

Finalment, el que l’escola anomenaria la pota de la ‘persona’, la dimensió social, són els 

continguts actitudinals, que es treballen en els càrrecs, però també es manifesten en els 

projectes que endega l’escola en pro de la sostenibilitat. 

Així doncs, molts d’aquests aspectes resulten inspiradors per a les granges escolars que 

es vulguin alinear en l’AE, encara que aquesta escola no comparteixi la finalitat més 

intrínseca d’aquesta perspectiva educativa. 

5.4 Comparació entre les escoles 

Ara realitzarem la comparació dels projectes educatius (objectius 4 a 8) que és més 

rellevant i interessant que no pas la comparació de les granges com a sistema. Els annexos 

de C-1 a C-13 (i C-Altres) són els esquemes produïts a través d’Atlas.ti en referència a 

cadascuna de les categories. 

5.4.1 Comparació del projecte educatiu des de la perspectiva de 

l’agroecologia escolar 

Aquest apartat respon a la subpregunta de recerca 2: Segueix el projecte educatiu de la 

granja escolar les línies de l’Agroecologia escolar? 



Objectiu 4. Comparar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que afavoreixen la transdisciplinarietat 

En general hi ha molt poc a dir sobre el diàleg entre epistemologies. En primer lloc, perquè 

no és un assumpte de clara i unívoca definició. En segon lloc, perquè cal molta informació 

per treure’n l’aigua clara. I finalment perquè, efectivament, la transdisciplinarietat no és un 

enfocament gaire estès; quan té lloc aquest diàleg, sol ser de manera inconscient. 

Per això no trobem finalitats en aquest sentit, però sí algunes metodologies que tal com 

han estat explicades inspiren a un diàleg entre epistemologies amagat. Parlem de la 

manera d’interactuar amb els alumnes de l’educador del Pins del Vallès (P). El que és més 

fàcil de trobar són continguts que permetrien aquest diàleg. Però que hi siguin els 

continguts no vol dir que hi hagi diàleg, i en aquest sentit podem dir que no tenim indicis 

que hi hagi diàleg ni a Decroly (D) ni a La Floresta (F). Això no vol dir que no hi sigui. 

Pel que fa a valorització dels sabers no-científics, hem trobat continguts sobre les plantes 

medicinals (P i F) i també un èmfasi important en aprendre’s els noms de les varietats 

d’hortalisses i plantes de l’entorn (F). 

Objectiu 5. Identificar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que interrelacionen els 6 àmbits del sistema alimentari 

Aquí sí que podem fer una comparació rica. Si bé només en el cas de la Floresta trobem 

una mínima explicitació de la finalitat d’unir la producció amb el consum (sempre he intentat 

que tot el que fan aquí s’ho emportin a casa), en el terreny de les metodologies unes 

escoles completen les altres. 

A petita escala, totes les escoles fan tastar (consum) les seves hortalisses i endur-se-les 

de tant en tant a casa, així com els ous. L’escola que més importància i valor donava a això 

era La Floresta, que volia que els nens expliquessin als pares que bo que és menjar 

amanida. Només es fa observació de plantes i organismes al laboratori del Pins. 

A mitjana escala, qui més aprofita la possibilitat d’unir àmbits és l’escola Decroly amb els 

seus tallers de cuina: Ells ho han plantat i cuidat, ells ho cullen, ho cuinen i s’ho mengen. I 

aquells que els toqui el càrrec de conservadors, portaran les sobres vegetals del petit àpat 

a la granja (connexió producció-transformació-consum-residu-producció). Els ous també 

s’inclouen en aquests tallers (truita, crema catalana, flam...). També són interessants les 

sortides a Can Pasqual (per fer pa, F) i a Can Ribas (sobre l’oli, P). 

A gran escala, també és Decroly qui destaca pel seu projecte de menjador ecològic (de 

moment només és de proximitat). La seva idea és que els nens interioritzin que el que 

mengen va en funció de l’època de l’any. 

Objectiu 6. Comparar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupen la dimensió científica tal com l’entén l’AE 

Totes tres escoles tenen finalitats en relació amb la dimensió científica, si bé Decroly 

sembla ser l’escola que més s’hi focalitza. D’entre els continguts científics, que són els més 

nombrosos, destaca el contingut científic-social que representa el projecte de gestió d’una 

granja (P). Vegeu-los a 2B.  

Pel que fa a metodologies científiques, totes tres escoles emfatitzen en l’aprenentatge 

vivencial que aporten els animals. Les activitats de granja més citades són activitats 

d’observació (D i P) i la cria de pollets o conillets (D, P i F). Esmentem també com a 

metodologia (D) el fet de fer servir les 4 necessitats bàsiques de les persones com a centre 
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d’interès al voltant del qual giren tots els continguts de tercer (protecció), quart 

(alimentació), cinquè (defensa) i sisè (treball). 

La idea de ciència que es vol transmetre, no és una qüestió que aparegui en el discurs. 

Només a Decroly trobem màximes com “Els nens sense mestre aprenen del seu entorn a 

través de l’observació directa” que ens parlen d’una ciència que es fonamenta en els 

fenòmens i deixa una mica de banda les formes. 

Ara bé, en les altres escoles, hi ha certes metodologies que, sigui conscient o 

inconscientment, ajuden a pensar la ciència com a establerta socialment i en continu debat. 

La metodologia sense llibre que es fa a totes 3 n’és una (a F i D en totes les assignatures), 

i l’aprenentatge des de la observació (P i D) una altra. La Floresta sembla ser l’escola més 

allunyada de la ciència escolar: “Sempre hi ha primer una explicació i després una part 

pràctica”. 

Tot i això, s’ha de dir que es fa molt d’èmfasi a ensenyar a raonar per si mateixos i descobrir 

el per què de les coses (F), que ens evoca a un model semàntic. Ara bé, és Decroly qui 

més detalladament descriu una metodologia adequada de cara a ajudar als alumnes a 

crear-se els seus propis models i anar-los perfeccionant. Vegeu-ne exemples a l’esquema 

4. 

Objectiu 7. Comparar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupen la dimensió tecnològica tal com l’entén l’AE 

La dimensió tecnològica no sol aparèixer com a finalitat més que en feines molt bàsiques 

(netejar, donar de menjar...) (F). Encara menys s’explicita entre els continguts però sí que 

té múltiples manifestacions entre les metodologies (vegeu 2C). Ara bé, en general es tracta 

de feines molt bàsiques: Netejar la gàbia, donar-los de menjar, netejar o llaurar un bancal,  

tancar el gall al galliner... Les activitats més originals són del Pins: Fer sabons d’aloe vera, 

elaborar farina i construir casetes d’ocells. 

A tots tres llocs es desenvolupa una praxi sobre el sistema alimentari, però amb matisos. 

Només a Decroly és ben bé un petit sistema alimentari de l’escola, si bé va totalment en 

paral·lel al que proveeix el menjar dels àpats de menjador. A la Floresta no es treballa 

sobre el sistema de l’escola, sinó que cada nen s’endú el que cull a casa i al Pins 

simplement ho tasten cru i s’ho enduen molt esporàdicament. Tot i això els continguts solen 

girar entorn als aliments, especialment a les dues escoles de Sant Cugat: Elaboració de 

farina (P), germinats per a menjar (F), granja com a negoci (P) i fins i tot continguts que 

tindrien a veure amb el sistema alimentari global (F) com els transgènics o el maltractament 

animal. 

Pel que fa si és o no praxi, els de cicle superior del pins són els més empoderats: planifiquen 

bancals i gestionen virtualment la granja. A Decroly poden decidir moltes coses si tenen 

iniciativa (per exemple la nova caseta que van demanar) però no sembla que se’ls deixi 

espais per decidir què volen plantar, per exemple. A la Floresta no en tenim informació, 

però la impressió és que els alumnes no prenien decisions significatives. 

En resum, cap dels tres llocs acaba d’assolir una sinèrgia pensament-acció completa, ja 

que els nens no es converteixen en actors que prenen decisions i les duen a terme. Fora 

del tema del sistema alimentari, però, es fa una relació pensament-acció bastant ben 

aconseguida en el projecte de les casetes d’ocells (P). 



Objectiu 8. Comparar finalitats, continguts i metodologies de les granges 

escolars que desenvolupen la dimensió social tal com l’entén l’AE 

Com en la tecnològica, la dimensió social no apareix com a finalitat en cap escola, llevat 

d’un cas en què aquesta finalitat es fa molt i molt explícita, cosa poc habitual: “jo crec que 

la granja escolar ha d’anar cap al que eren abans les granges [...] i fer veure que serveix 

per a això [autoabastir-se]”. Amb aquesta declaració, el Pins del Vallès es distingeix força 

de les altres granges escolars i col·loca l’Agroecologia Escolar ben bé al seu punt de mira. 

No en va, un dels continguts de les classes va ser veure un vídeo sobre la indústria de 

pollastre actual. També a la Floresta es remarca la importància d’aquest tipus de continguts 

però això no ve acompanyat d’un exemple. 

I és que per aquestes dues escoles (P i F) la granja ha de ser germen d’una transformació 

del sistema alimentari. La directora de Decroly també té una opinió crítica sobre el sistema 

alimentari global, però explicita que és una opinió personal donant a entendre que no es 

pot generalitzar com a escola. Amb tot, com a escola sí que es posicionen en temes de 

sostenibilitat amb el projecte de menjador de proximitat i també sobre el consum d’envasos. 

Apareixen valors sobre l’educació per la salut (D i sobretot F), el respecte per la natura i els 

animals (D i P) o la passió per ells (F), i altres valors de creixement humà com la 

responsabilitat (P i D), el treball en equip (P i D), l’esforç i la paciència (P) i la coherència 

(P). Per al Pins del Vallès i la Floresta la nota té a veure més amb l’actitud que amb els 

continguts. Té a veure amb el fet de ser una activitat extra (P), i amb el fet d’adreçar-se a 

nens de cicle inicial (F). 

Pel que fa a la reflexió en clau de ciències socials, no es manifesta gaire. Ni es declara com 

a finalitat, ni es treballa en cap activitat. Però cal reconèixer tant el projecte de rendibilitat 

d’una granja de cicle superior (P) com la concepció de granja com a medi social (P) donen 

peu tard o d’hora a aquesta reflexió. 

La participació de l’escola i els seus alumnes en la comunitat és un dels aspectes més 

importants de l’Agroecologia i que més es troben a faltar en aquestes escoles. Sí que es 

menciona que és important preparar el nen socialment (F) i hi ha algunes metodologies 

que propicien un sentiment de participació en un projecte més gran (D i P) però són encara 

les beceroles del que seria un projecte de vinculació amb la comunitat. 

5.4.2 Altres consideracions pertinents 

Les escoles Pins del Vallès i Decroly són les que presenten més indicis 

d’interdimensionalitat pels projectes tecnològics (P) i per la manera d’entendre 

l’aprenentatge (D). 

Dels aspectes que en principi no entren dins l’interès de l’AE, destaca la finalitat d’educació 

emocional de la Floresta. En el discurs del professor, va estretament unida a la 

transformació del sistema. Caldria plantejar-se incloure la dimensió emocional, doncs, dins 

l’agroecologia escolar, atès que molts horts i granges-escola l’aborden. 

La llengua i l’art són altres continguts fora de l’AE que treballen d’una manera o altra: 

expressió escrita (F i D), dígrafs (D), dibuixos (F i P) i fins i tot música (F). Com a altres 

metodologies tots coincideixen a aprofitar les emocions per generar interès i per propiciar 

una vivència a través de la qual s’assimila millor l’aprenentatge. 

La implicació de l’escola varia molt en funció de cada granja. Des d’una implicació de tots 

als professors (D), a una implicació nul·la en el cas de la granja actual de la Floresta. 
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Tampoc va ser gaire millor quan només se n’ocupava un professor. El cas intermedi, és un 

educador que es coordina amb els tutors (P) per anar a la una amb els continguts. 

Les granges que estan ben assumides per les escoles com a projecte propi educatiu (D i 

P) tenen voluntat de continuar millorant-lo. Uns perquè tot just porten dos anys de 

temptejos, i els altres perquè estan interessats a veure altres maneres de treballar amb els 

animals. 

Per poder fer agroecologia escolar cal que la persona que ho porti tingui una certa 

perspectiva rural dels animals. Això és així en les escoles santcugatenques (P i D) on els 

dos educadors diuen que la seva  formació en granja ha estat la convivència amb animals 

de granja durant la seva infantesa. A l’esquema A-3 podeu fragments que il·lustren com 

aquesta “formació” pot canviar la manera d’enfocar la granja.  

Totes tres escoles tenen una visió crítica del sistema alimentari si bé el discurs gira entorn 

diferents elements i proposen enfocaments diferents del paper de les granges escolars. 

Tots són conscients que la culpa cau sobre els ciutadans, però la raó pot ser el consumisme 

i la hipocresia (D), el tipus d’alimentació (P) o no haver-se mobilitzat contra els governadors 

i els empresaris (F). 

Per això tots creuen en el paper que hi tenen les escoles, si bé Decroly considera que el 

pes del món i de la família és superior al que pugui tenir l’escola. Ells han engegat iniciatives 

en la línia de la sostenibilitat, tot i que al marge dels animals. La Floresta aposta per inculcar 

els valors d’un millor sistema fent èmfasi en l’educació emocional i a través de la granja 

(conscienciant sobre la situació actual). El Pins també té una idea transformadora de la 

granja escolar però no és tan reaccionari; simplement creu que la granja escolar ha de 

servir perquè els nens entenguin i visquin que una granja serveix per menjar animals. Si 

això ho viuen d’una manera natural, possiblement es miraran el sistema alimentari del món 

des d’un altre punt de vista i coneixent de primera mà quina és l’alternativa. 

Sobre l’organització un cop a la granja cada escola s’ha adaptat a la seva realitat. El pins 

quan tenia la granja gran només la podien mirar des de fora; ara, ja que són mitja classe, 

se solen posar en mitja lluna al voltant del galliner amb la gran diferència que poden treure 

i tocar els animals. També a Decroly treuen els animals i els posen al mig d’una rotllana, al 

jardí o a l’aula. En canvi a la Floresta són els nens que entren a la granja: a la petita 

entraven per grupets, i al lloc de les cabres entraven la classe sencera. 

Els inconvenients assenyalats no són econòmics, com es podria haver esperat. Es 

menciona la responsabilitat que implica (D), els temes legals (F) que no van atrevir-se 

afrontar, la higiene i la sanitat (F), i el fet que quan els nens són a fora costa més que es 

concentrin perquè esperen moure’s i passar-ho bé (P). 

6 Conclusions i orientacions 

Arribats ja al final de l’anàlisi podem dir que l’agroecologia escolar en les granges escolars 

és molt incipient. A diferència d’Anglaterra, on s’ha avançat força en aquesta línia i hi ha un 

gran moviment de cara a desenvolupar-ho millor i arreu del país, en el nostre ni està gaire 

desenvolupat ni hi ha cap moviment que reivindiqui l’ús de granges escolars com a eina 

per a l’agroecologia escolar. Tot i això, podem prendre com a exemple cada escola en 

aspectes diferents. 

La Floresta i el Pins del Vallès tenen un enfocament més agroecològic quant a finalitats, ja 

que per a tots dos és evident que les granges escolars tenen un paper de cara a transformar 



el sistema alimentari. Per a la Floresta, s’ha de fer a través de l’educació emocional i de fer 

conèixer les perversions del sistema alimentari actual. Però la manera de treballar a la 

granja i a l’hort està una mica allunyada de la que proposa l’agroecologia, ja que no permet 

als alumnes ser actors (decidir i fer) sobre el seu sistema alimentari. Potser si no fossin 

nens de cicle inicial hauria estat més fàcil. 

Al Pins del Vallès, s’hi entreveu la incipiència d’una praxi que encara està molt per 

desenvolupar i que a més a més no ha entrat encara en l’àmbit de la granja. Els nens 

comencen a tenir a autonomia i fan projectes que ells mateixos acaben construint. Ara falta 

que això s’estengui al sistema alimentari de l’escola. Però per a això cal una seguretat, un 

marc legal clar, i unes infraestructures que encara no tenen a l’abast. 

Potser els podrà ajudar parlar amb Decroly, on els anys de trajectòria i la cuina permeten 

que els nens tanquin el cicle alimentari i encara que no cobreixin els àpats de menjador 

això té un gran valor educatiu. Més encara si arriben a fer un menjador ecològic i de 

proximitat, perquè ajudaria a donar-hi coherència. 

Ara bé, Decroly, no entén els seus animals com una granja, sinó com un context per a 

l’aprenentatge. Això no vol dir que no compleixi les funcions que compleix una granja 

escolar. Les gallines fan ous i ells els cuinen però l’objectiu no és que els nens siguin actors 

d’una granja sinó que aprofitant aquest procés aprenguin pel principi de globalització. 

Així doncs, de cara a orientar nous projectes educatius, valdrà molt la pena emmirallar-se 

en aquestes activitats on els nens són tan protagonistes, però també en la manera 

d’interactuar amb els alumnes de l’educador del Pins del Vallès i en el vincle que tan es 

reforça a La Floresta entre el que es cultiva a l’escola i el que es menja a casa. 

I de segur que encara queden moltes idees per descobrir i diversitat de propostes 

d’aprenentatge en un context de granja arreu del món que poden enriquir aquesta línia 

educativa. Esperem, doncs, que altres investigadors segueixin aquesta línia de recerca i 

que poc a poc les escoles catalanes s’animin a introduir els alumnes en l’educació a través 

dels animals de granja i de la producció alimentària en general.



 

61 

 

7 Bibliografia 

AIKENHEAD, G., & OGAWA, M. (2007). Indigenous knowledge and science revisited. 

Cultural Studies of Science Education, 2, 539-620. Doi: 10.1007/s11422-007-

9067-8 

CALAFELL, G. I BONILL, J. (2012). L’emergència del diàleg interdisciplinar com a 

oportunitat per a incorporar la complexitat en l’educació científica. Recuperat el 

30/04/2014 del lloc web del Dept. de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències  

Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/51001/gcs1de7.pdf?sequence=1 

HART, R. (1985). Sistemas agrícolas. Conceptos básicos sobre agroecosistemas. 

Turrialba: Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza.  

IZQUIERDO, M., ESPINET, M., GARCÍA, M., PUJOL, R. I SANMARTÍ, N. (1999). Caracterización 

y fundamentación de la ciencia escolar. Enseñanza de Las Ciencias, Número ext, 

79-92. 

LLERENA, G. (2015). Agroecología escolar: Fundamentación teórica i estudio de casos 

sobre el desarroyo de los huertos escolares con el referente de la agroecología. 

(Tesi doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. 

REKONDO, M., ESPINET M. I LLERENA G. (2015). La construcción discursiva de la 

competencia eco-ciudadana en la escuela: La realización de un diseño tecnológico 

colaborativo en agroecología escolar. Investigación en la Escuela (86), 7-19. 

ROTH, W. M., VAN EIJICK, M., GIULIANO, R. I PEI-LING, H. (2008). Authentic science 

revisited: in praise of diversity, heterogeneity, hybridity. Rotterdam: Sense 

Publishers.   

SAUNDERS, M., MINNIT, M., EGGINGTON-METTERS, I. I GELSTON, A. (2011). The Living 

Classroom. School Farms in the UK: a mapping survey. Lancaster: Lancaster 

University. Amb la col·laboració de School Farms Network. 

SENNET, R. (2009). El Artesano. Barcelona: Anagrama. 

SEVILLA GUZMÁN, E. (2006): De la sociología rural a la agroecología. Barcelona: Icaria.   

SEVILLA GUZMÁN, E. (2010). La construcción de la soberanía alimenaria des de la 

perspectiva de la agroecología. Conferencia en VIII Jornadas de Comercio Justo 

y Consumo Responsable de la Xarxa de Consum Solidari en Barcelona el 13 de 

febrer de 2010.  

  



8 Annexos 

Annex 1: Conveni entre Ajuntament i Autònoma 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER A L’ELABORACIÓ D’UN 
PROJECTE DIAGNÒSTIC EDUCATIU I VETERINARI I PROJECTE DE 
GRANGES ESCOLARS DINS DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR.  
 

REUNITS 
 

D’una part, l’Il.lma. Sra. ____ _______ ______, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, actuant en la seva representació en virtut 
de les atribucions conferides per l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 

I de l’altra, l’Excm. i Magfc. Sr. ____ _____, rector de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (en endavant UAB), segons Decret 269/2005 de 13 de desembre 

publicat en  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 4530 de 15 

de desembre de 2005, com a representant d’aquesta, amb seu social a Campus 

Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb número 

d’identificació fiscal (NIF) X-XXXXXXXX-X, en virtut de les competències que li 

atorga l’article 75 paràgraf m) dels Estatuts. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves 
respectives entitats i  
 

MANIFESTEN 
 
Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està interessat en la col·laboració del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la 
Facultat d’Educació i del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la 
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’elaboració 
d’un estudi diagnòstic educatiu i veterinari i projecte de granges escolars dins del 
programa Agenda 21 Escolar, i és per això que formalitzen el present conveni 
que es regirà per les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte del conveni 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès encarrega a la Universitat Autònoma de 
Barcelona la realització d’un “estudi diagnòstic educatiu i veterinari i projecte de 
granges escolars dins del programa Agenda 21 Escolar”, el qual serà realitzat pel 
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grup de recerca d’Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@) 
del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals i pel 
grup de recerca Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG) 
del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària. 
 
SEGONA. Contingut i  programa de treball 
 
El treball a realitzar serà el següent: 
 

 Desenvolupar una recerca amb la finalitat de diagnosticar l’activitat 
d’educació ambiental que es desenvolupa a les granges escolars del 
municipi (escoles Pins del Vallès i La Floresta) i el programa Agenda 21 
Escolar (A21E).  

 Plantejar un diagnòstic i projecte veterinari adequat a la normativa de 
benestar animal i salut pública per la reorientació de les instal·lacions 
existents a les escoles Pins del Vallès i La Floresta. 

 Plantejar amb els centres escolars un projecte educatiu en el marc de 
l’Agroecologia Escolar que es projecti a tot el municipi i pel profit de tots 
els centres. 

 

El programa es desenvoluparà en les següents fases i terminis:  
 1ª fase, fins 1 d’abril de 2016, inclourà el treball de camp d’avaluació i la 

definició i presentació dels objectius educatius generals del projecte. 
 2ª fase, a partir de 1 d’abril de 2016 i fins l’1 de juny de 2016, inclourà el 

disseny de les propostes a les granges escolars de les escoles Pins del 
Vallès i La Floresta, de manera coordinada amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament per tal que es pugui contribuir al disseny d’un espai adequat. 
El desenvolupament d’aquesta proposta quedarà en mans de 
l’Ajuntament.   

 3ª fase, de l’1 de juny fins el 31 de desembre de 2016, inclourà el disseny 
d’una proposta d’innovació educativa coherent amb l’agroecologia escolar 
com a conseqüència de l’estudi de diagnòstic realitzat. 

 

TERCERA. Equip humà 

Per part de la UAB, les persones responsables del treball són la professora del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, i 
membre del grup de recerca GRESC@, ______ ______, i el professor del 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària, 
membre del grup de recerca ARAG, ____ ____. També es comptarà amb el suport 
de l’estudiant de màster Pau Cardoner, i d’altres estudiants que es puguin 
incorporar en els propers mesos. 
 
  



QUARTA.- Responsables municipals 
 
Per part de l’Ajuntament, les persones responsables del treball són l’educador 
ambiental del Servei d’Educació, Germán Llerena, i la Cap de Secció de Salut 
Pública del Servei de Medi Ambient, Raquel Gonzàlez, els quals actuaran com a 
interlocutors i responsables tècnics de l’Ajuntament amb l’equip de treball de la 
Universitat. 
 
CINQUENA. Cost dels treballs i caràcter plurianual de la despesa 
 
El cost total del projecte és de _____ € (IVA inclòs) a càrrec de la partida del 
pressupost del Patronat Municipal d’Educació de 2016.   
 
SISENA. Lliurament dels treballs i pagament 
 
Els treballs seran lliurats a l’Ajuntament abans del venciment del termini fixat per 
a cadascuna de les fases indicades a la clàusula segona. 
 
Presentats els treballs, els tècnics municipals responsables examinaran la 
documentació i si fos conforme proposaran que es porti a terme la recepció. En 
cas de disconformitat i sempre que es detecti que les deficiències de l’estudi 
siguin responsabilitat de la UAB, s’atorgarà un termini de 3 mesos a l’efecte de 
la subsanació de les deficiències que s’assenyalin. 
 
Recepcionats els treballs,  l’Ajuntament abonarà a la UAB dins el mes següent a 
la data de recepció les quantitats següents: 
 
- 1ª fase: ____ €. 
 
- 3ª fase: ____ €. 
 

SETENA. Durada 

 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà un 
cop hagin estat recepcionats i abonats per l’Ajuntament els treballs corresponents 
a les fases acordades. 
 
VUITENA. Cessió de drets i règim d’autoritzacions   
 
Corresponen a l ‘Ajuntament de Sant Cugat del Vallès els drets d’explotació del 
treball derivats del RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Propietat Intel·lectual, amb l’abast necessari per al compliment de la 
seva finalitat i per a l’exercici de les competències i activitats municipals. 
  
No obstant això, atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no hi veu inconvenient perquè els 
professors autors del treball puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part 



 

65 

o en la seva totalitat, per a la seva publicació com a articles, conferències, 
ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.  
L’Ajuntament de Sant Cugat autoritza la UAB a facilitar informació pública de la 
signatura d’aquest conveni que podrà referir-se al títol, contingut,  pressupost i 
els terminis de realització. 
 
NOVENA.- Confidencialitat 
 
Les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, les informacions o 
tècniques científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte 
d’investigació objecte d’aquest conveni, mentre aquestes informacions no siguin 
de domini públic o no obtingui l’autorització per fer-ho.  

 

DESENA. Compliment 
 
Les parts expressen el seu compromís de complir les seves obligacions 
respectives d’acord amb la bona fe. 
 
No serà vàlida cap modificació del termes i condicions d’aquest document si no 
s’estableix per escrit i es formalitza per ambdues parts com a esmena del 
contracte del qual, en aquest cas, en formarà part. 
 
Per la interpretació d’aquest conveni les parts han de recórrer en primer lloc al 
contingut dels seus pactes. En cas de desavinença han d’intentar resoldre-la de 
comú acord i de no ser possible es sotmeten a la jurisdicció i competència del 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant al seu propi fur si en 
tinguessin. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni, a la ciutat 
i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
Per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès  
Sra. 

Per la Universitat Autònoma de 
Barcelona  

Sr.  
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Annex 2: Guió d’entrevista (Granges escolars) 

PRESENTACIÓ 

1. Nom de l’escola o granja-escola: Equipament Can Cadena i Can Mestres 

2. [E] Tipus d’escola (privada, concertada, pública / urbana, suburbana, rural) 

3. [E] Ruralitat dels estudiants de l’escola 

4. [E] Nombre d’estudiants de l’escola  

5. [E] Nombre de professors de l’escola  

6. [E] Quines edats cobriu a l’escola? 

7. [E] Quants estudiants hi estan implicats?  

a. De quines edats? 

b. Amb quina freqüència? 

8. [E] Quin criteri teniu per a seleccionar quins ho fan i quins no? 

9. [E] Quants professors hi estan implicats? Quins? 

10. [E] Oferiu les instal·lacions de la granja a altres escoles? Quines? Us paguen? 

VISITA GRANJA 

1. Com són els espais?  

a. Fem fotografies 

b. Acotem l’espai de la granja sobre una imatge de google earth 

2. Mida de la granja en m2  

3. Quins animals hi ha? 

4. Quina infraestructura és requerida per al bon desenvolupament vital dels animals?  

5. Amb quina finalitat es va idear d’aquesta manera?  

a. Sostenibilitat 

b. Economia 

c. Accés dels nens 

d. Higiene 

e. Legalitat 

6. Com entra i surt l’aigua del sistema? 

a. D’on ve l’aigua per sadollar i higienitzar els animals? 

b. Què en feu de l’aigua un cop bruta? 

7. Com entra i surt l’aliment? 

a. Què mengen i quin origen tenen els aliments del bestiar? 

b. Què se’n fa de les excrecions dels animals? 

8. Com entra i surt l’energia? 

a. Com s’alimenta la calefacció i altres requeriments dels animals? 

b. Si hi ha camps associats, com es llauren, sembren, cullen, etc. 

9. Com entren i surten els diners? 

a. Com us financeu per mantenir les infraestructures i els animals? 

b. A què van a parar els vostres ingressos anuals? 

10. Com entra i surt la informació? 

a. Com us heu format per arribar a capacitar-vos per portar una granja? Continueu 

la formació d’alguna manera? 

b. Heu ajudat a d’altres entitats a formar-se per a fer-ho? 

11. Agents que gestionen 



a. Qui participa en la gestió i manteniment de la granja?  

b. Què fa cadascú? Com us organitzeu? 

c. Alguna implicació de gent externa a l’escola? 

12. Com valoreu l’espai de granja que teniu? El considereu suficient? El canviaríeu? 

PROJECTE EDUCATIU 

1. Finalitats 

a. Com va començar el projecte d’incorporar animals en el context educatiu? Qui? 

Per tal de què? 

b. [Si no ha quedat prou explicitat] Podries resumir-me quines finalitats educatives 

té actualment la vostra granja? 

2. Àrees curriculars i continguts 

a.  Des de quines àrees curriculars es treballa en el context de la granja? 

b.  Quins continguts són els que treballeu a través de la granja? 

c.  Per què heu triat aquests i no uns altres?  

d.  La seqüenciació està pensada amb alguna finalitat? 

e. [Si a les finalitats han sortit valors] Aquella finalitat humana de la que heu parlat 

abans, la tracteu explícitament com a contingut o es treballa implícitament? 

f. [Si no han sortit] I més enllà dels continguts acadèmics, es tracten continguts 

actitudinals? 

3. Metodologia i activitats 

a. Quin tipus d’activitats feu? 

b. Enumera totes les activitats que recordis. 

c. Com organitzeu els nens un cop a la granja? 

d. Quins professors estan amb ells i quin paper desenvolupen? 

e. [E] Com es relaciona el treball que es fa a la granja amb el que es fa a l’aula? 

f. Com es relaciona el treball que es fa a la granja amb el món real? 

g. En feu alguna a la cuina, al menjador o a l’hort?  

h. Van lligades d’alguna manera? 

i. En feu alguna al laboratori? 

j. [E] En feu alguna fora de l’escola? 

k. Per què aquesta metodologia? Quins avantatges creieu que us dóna respecte a 

d’altres? 

4. Activitat estrella 

a. Explica l’activitat estrella de les que realitzeu. La que creguis que més us funciona. 

Per què l’has triada? 

b. Si no ho diu, que expliciti els continguts que s’hi treballen. 

c. Si no ho diu, que expliciti les finalitats que hi persegueixen. 

5. Participació 

a. Qui participa en les activitats? Com ho fa cadascú? 

b. Qui idea les activitats? 

c. Hi ha alguna implicació educativa de gent externa a l’escola? 

6. Avaluació 

a.  Com feu l'avaluació del treball que es realitza a la granja? 

7. Valoració general 

a. Com valoreu el projecte educatiu al voltant de la granja?  

b.  Quins beneficis materials, socials i acadèmics diríeu que té el fet de disposar 

d’una granja a l’escola? Quins inconvenients pot comportar? 
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8. Quines són les vostres aspiracions de cara als propers anys? 

POSICIONAMENT 

1. Què en penses sobre el sistema alimentari actual i el seu paper en la construcció d'un món 

més just i sostenible? 

2. Quin paper diries que haurien de tenir les granges en el desenvolupament d'un sistema 

alimentari més just i sostenible? 

  



Annex 3: Guió d’entrevista (Granges-escola) 

PRESENTACIÓ 

1. Nom de l’escola o granja-escola 

2.  Tipus d’escola que ve més usualment. (privada, concertada, pública / urbana, suburbana, 

rural).  

3.  Ruralitat dels estudiants que visiten la granja-escola 

4.  Nombre d’estudiants que visiten la granja-escola anualment. 

5.  Quina edat tenen els estudiants que vénen a visitar l’escola? 

6.  Amb quin criteri creieu que les escoles seleccionen quins cursos vénen a la Granja-escola i 

quins no? 

7.  Quants educadors acullen les escoles visitants? Quants estan presents en cada activitat? 

VISITA DE LA GRANJA 

13. Com són els espais?  

a. Fem fotografies 

b. Acotem l’espai de la granja sobre una imatge de google earth. 

14. Mida de la granja en m2  

15. Quins animals hi ha? 

16. Quina infraestructura és requerida per al bon desenvolupament vital dels animals? 

17. Amb quina finalitat es va idear d’aquesta manera? 

a. Sostenibilitat 

b. Economia 

c. Accés dels nens 

d. Higiene 

e. Legalitat 

18. Com entra i surt l’aigua del sistema? 

a. D’on ve l’aigua per sadollar i higienitzar els animals? 

b. Què en feu de l’aigua un cop bruta? 

19. Com entra i surt l’aliment? 

a. Què mengen i quin origen tenen els aliments del bestiar? 

b. Què se’n fa de les excrecions dels animals? 

20. Com entra i surt l’energia? 

a. Com s’alimenta la calefacció i altres requeriments dels animals? 

b. Si hi ha camps associats, com es llauren, sembren, cullen, etc. 

21. Com entren i surten els diners? 

a. Com us financeu per mantenir les infraestructures i els animals? 

b. A què van a parar els vostres ingressos anuals? 

22. Com entra i surt la informació? 

a. Com us heu format per arribar a capacitar-vos per portar una granja? Continueu 

la formació d’alguna manera? 

b. Heu ajudat a d’altres entitats a formar-se per a fer-ho? 

23. Agents que gestionen 

a. Qui participa en la gestió i manteniment de la granja?  

b. Què fa cadascú? Com us organitzeu? 

c. Alguna implicació de gent externa a l’escola? 

24. Com valoreu l’espai de granja que teniu? El considereu suficient? El canviaríeu? 
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PROJECTE EDUCATIU 

9.  Finalitats 

a.  Com va començar el projecte de granja-escola? Qui ho va fer? Amb quina 

finalitat? 

b. [Si no ha quedat prou explicitat] Podries resumir-me quines finalitats educatives 

té actualment la vostra granja? 

10. Àrees curriculars i continguts 

a.  En general, les escoles integren la visita en alguna àrea curricular determinada? 

Quina sol ser? 

b.  I l’integren dins d’un tema determinat que estiguin tractant en aquell moment? 

Quins solen ser? 

c.  I vosaltres com a granja-escola, en quines àrees curriculars diríeu que us situeu?  

d.  I quins són els continguts principals que oferiu?  

e.  Per què heu triat aquests i no uns altres? 

f.  La seqüenciació està pensada amb alguna finalitat? 

g. [Si a les finalitats han sortit valors] Aquella finalitat humana de la que heu parlat 

abans, la tracteu explícitament com a contingut o es treballa implícitament? 

h. [Si no han sortit] I més enllà dels continguts acadèmics, es tracten continguts 

actitudinals? 

11. Metodologia i activitats 

a. Quin tipus d’activitats feu? 

b. Enumera totes les activitats que recordis. 

c. Com organitzeu els nens un cop a la granja? 

d. Quins professors estan amb ells i quin paper desenvolupen? 

e.  Com solen relacionar el que han fet aquí amb el treball a les aules? 

f. Com es relaciona el treball que es fa a la granja amb el món real? 

g. En feu alguna a la cuina, al menjador o a l’hort?  

h. Van lligades d’alguna manera? 

i. En feu alguna al laboratori? 

j. Per què aquesta metodologia? Quins avantatges creieu que us dóna respecte a 

d’altres? 

12. Activitat estrella 

a. Explica l’activitat estrella de les que realitzeu. La que creguis que més us funciona. 

Per què l’has triada? 

b. Si no ho diu, que expliciti els continguts que s’hi treballen. 

c. Si no ho diu, que expliciti les finalitats que hi persegueixen. 

13. Participació 

a. Qui participa en les activitats? Com ho fa cadascú? 

b. Qui idea les activitats? 

c. Hi ha alguna implicació educativa de gent externa a l’escola? 

14. Avaluació 

a.  Com avaluen la sortida, en general? Vosaltres soleu participar-hi d’alguna manera? 

15. Valoració general 

a. Com valoreu el projecte educatiu al voltant de la granja?  

b.  Com convenceríeu a una escola que vingués a fer-vos una visita? Quins beneficis 

educatius en destacaríeu? 

16. Quines són les vostres aspiracions de cara als propers anys? 



POSICIONAMENT 

3. Què en penses sobre el sistema alimentari actual i el seu paper en la construcció d'un món 

més just i sostenible? 

4. Quin paper diries que haurien de tenir les granges en el desenvolupament d'un sistema 

alimentari més just i sostenible? 
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Annex 4:  Validació d’entrevista 

Perspectives d’incorporació de la granja en l’agroecologia escolar  

Pau Cardoner (MURE 2015-16) 

 

Nom validador:                                                           Data:      

 

Context 

Al municipi de Sant Cugat del Vallès, s’obre un nou front d’aprofitament educatiu dels 

animals de granja en el marc de l’agroecologia escolar. Dos dels centres públics han tingut 

des de fa anys una granja escolar, i l’Ajuntament ha signat un conveni amb la UAB per 

diagnosticar-les i ajudar-les a millorar el projecte educatiu associat. 

La nostra recerca té com a objectiu fer una exploració i comparació d’una selecció 

d’experiències catalanes en aquest àmbit. Disposem, a més, com a referència, de 

bibliografia sobre les experiències –molt més nombroses i amb més recorregut– del món 

anglosaxó i francès Amb això esperem col·laborar [finalitat] al bon enfocament de la nova 

proposta educativa d’aquests dos centres. 

Preguntes de recerca 

Com contribueixen les granges educatives catalanes al desenvolupament de l’agroecologia 

escolar? 

 Com contribueix l’estructura material i personal de les granges educatives 

catalanes al desenvolupament de l’agroecologia escolar?  

o Com són els espais? [foto, plànol, conjunt, descripció...] 

o És un espai agroecològic en si mateix? 

o Quins animals hi ha? 

o Qui i com es gestiona? 

o Quins requeriments tècnics té? 

o Amb quina finalitat s’ha dissenyat així? 

 

 Com contribueix l’acció educativa de les granges educatives catalanes al 

desenvolupament de l’agroecologia escolar?  

o Quines són les finalitats de les granges educatives i com contribueixen al 

desenvolupament de l’Agroecologia Escolar? 

o Quins són els continguts de les granges educatives i com contribueixen al 

desenvolupament de l’Agroecologia Escolar? 

o Quines són les metodologies de les granges educatives i com 

contribueixen al desenvolupament de l’Agroecologia Escolar? 

o Quines diferències hi ha entre les contribucions de les granges escola i les 

granges escolars al desenvolupament de l’agroecologia escolar? 

Dins de les tres primeres preguntes de l’apartat de l’acció educativa hi ha nombroses 

preguntes més, que anomenarem preguntes de recerca operatives i ens hi referirem amb 



un nombre i una lletra majúscules. És del que ens valdrem per contrastar la similitud entre 

l’acció educativa que visitem i l’agroecologia escolar aspecte per aspecte. 

Població i mostra 

La població a la que enfoquem les nostres preguntes són totes aquelles realitats 

educatives catalanes que han incorporat els animals en la seva metodologia educativa. 

El primer que hem de fer és seleccionar-ne una mostra. Prendrem aquelles que ens 

resultin interessants però alhora representin una certa diversitat dintre del petit conjunt de 

granges educatives. És evident que el factor temps serà un limitant clar en l’exhaustivitat 

d’aquesta selecció. 

 Les obagues (Sant Jordi de Juneda). GRANJA-ESCOLA Un grup de mestres 

d’origen rural que estava interessat en l’educació ambiental va començar aquest 

gran projecte de granja-escola. Les seves línies bàsiques parlen explícitament 

d’apropament als sectors de producció del món rural i de descoberta de la realitat 

social, econòmica i ambiental de la plana de Lleida. Les instal·lacions semblen ser 

molt grans, i per tant allunyat de la realitat de les granges escolars.  

o La seleccionem per ser l’experiència amb més trajectòria. 

o També per ser la més propera a l’Agroecologia pel seu acostament als 

animals des del punt de vista productiu. 

 Aula Entorn Rural Can Jordi (Rubí):  GRANJA-ESCOLA Entre els objectius 

descrits, hi ha la vinculació entre la vida quotidiana i el medi rural. Sembla que 

pretenen abordar els temes que preocupen a l'Agroecologia Escolar, si bé no s’hi 

enfoquen tan directament. És la granja-escola per excel·lència de totes les 

escoles de Sant Cugat.  

o Ens interessa incloure-la en l’estudi en tant que complementarà allò es faci 

en les escoles municipals. 

 Escola Ben Viure (Sant Boi): GRANJA ESCOLAR D’entre les poques 

experiències de granja escolar de que hem pogut trobar, aquesta és la més 

exhaustiva. Tenen conills, gallines, faisans i recentment una cabra.  

o L’incloem perquè és una granja escolar propera que està uns passos més 

enllà de les dues escoles santcugatenques. 

 Escola Pins del Vallès (Sant Cugat): GRANJA ESCOLAR Aquesta la 

seleccionem pel fet de ser el context on ens interessa innovar educativament. 

Com que actualment ja s’hi fa alguna cosa amb animals, serà possible fer la 

comparació d’allò que es fa aquí i el que es fa als altres llocs. 

o L’incloem per ser l’experiència que volem col·laborar a reformular. 

 Escola La Floresta (Sant Cugat):Aquesta escola havia tingut cabres (les deixava 

de tant en tant un pastor) i ara té gallines. No hi ha cap professor que se n’ocupi; 

va ser iniciativa d’uns pares i les cuiden els pares i un grup de nenes. 

o L’incloem per ser l’experiència que volem col·laborar a reformular. 

 Escola Decroly (Barcelona) GRANJA ESCOLAR: Aquesta escola és de les que 

tradicionalment ha aplicat un mètode pedagògic constructivista. Un dels seus 

objectius és propiciar que l’alumne desenvolupi les capacitats que porta dins. És 

per això que l’activitat que hem trobat narrada a la pàgina web va ser, no només 

protagonitzada pels alumnes, sinó fruit de la seva iniciativa. 

o L’incloem perquè és una granja escolar en la que els nens col·laboren en 

la gestió i manteniment i aquesta és una de les bases principals de 

l’Agroecologia Escolar. 
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Disseny de l’estudi 

Ja que hem de fer un estudi comparatiu i donat que ens situem en una recerca a molt curt 

termini és pertinent cenyir-se a un sol tipus de dades. Valorem que pel seu caràcter versàtil 

(s’adapta a múltiples contextos i objectius de recerca) és adequat utilitzar l’entrevista. La 

podrem passar a totes les escoles d’una manera homogènia i així serà fàcil comparar-les. 

Amb tot, complementarem les dades amb la consulta a documents i l’observació (per a 

l’apartat d’espais). 

Validació  

Et demanaria que valoressis de manera general si creus que les preguntes que proposades 

són 

 Unívoques: que la pregunta tingui una única interpretació. 

 Rellevants: que el contingut de la pregunta es relacioni amb els principals aspectes 

del marc teòric i amb els objectius de l’estudi. 

 Comprensibles: que les preguntes puguin ser enteses clarament pels participants. 

Així mateix, al final del document, també es plantegen altres qüestions a considerar. 

Moltes gràcies per endavant, 

 

JUSTIFICACIÓ GUIÓ DE L’ENTREVISTA 

 

PART I: PRESENTACIÓ JUSTIFICACIÓ 

1. Nom de l’escola o granja-escola 
2. [E] Tipus d’escola (privada, concertada, 

pública / urbana, suburbana, rural) 
3. [GE] Tipus d’escola que ve més usualment. 

(privada, concertada, pública / urbana, 
suburbana, rural) 

4. [E] Ruralitat dels estudiants de l’escola 
5. [GE] Ruralitat dels estudiants que visiten la 

granja-escola 
6. [E] Nombre d’estudiants de l’escola  
7. [E] Nombre de professors de l’escola  
8. [GE] Nombre d’estudiants que visiten la 

granja-escola anualment. 
9. [E] Quines edats cobriu a l’escola? 
10. [GE] Quina edat tenen els estudiants que 

vénen a visitar l’escola? 
11. [E] Quants estudiants hi estan implicats? De 

quines edats? 
12. [E] Quin criteri teniu per a seleccionar quins 

ho fan i quins no? 
13. [GE] Amb quin criteri creieu que les escoles 

seleccionen quins cursos vénen a la Granja-
escola i quins no? 

Em presentaré i demanaré el nom de 

l’informant tot interessant-me per la seva 

funció a l’entitat que visito. Li exposaré els 

motius de la visita i de l’entrevista (context 

local, objectius de la recerca) bo i agraint-li 

el favor que em fa concedint-me 

l’entrevista. Li avançaré que li enviaré la 

tesina un cop llesta.  

 

Li demanaré permís per començar a 

enregistrar i començaré a fer les preguntes 

d’aquesta secció de manera informal. 

L’objectiu d’aquestes preguntes és situar-

me en la classe d’acció educativa que es 

realitza. La mida, la participació a la granja 

de docents i alumnes, la classe d’alumnes, 

etc. Tot això em dóna un marc per enfocar 



14. [E] Quants professors hi estan implicats? 
Quins? 

15. [GE] Quants educadors acullen les escoles 
visitants? Quants estan presents en cada 
activitat? 

16. [E] Oferiu les instal·lacions de la granja a 
altres escoles? Quines? Us paguen? 

 

d’una manera o una altra les següents 

preguntes. Per exemple, si veig que la granja 

és poc més que un zoo, no demanaré que 

m’ensenyi el projecte educatiu, perquè el 

puc fer sentir incòmode. 

PART II: VISITA A LA GRANJA JUSTIFICACIÓ 

25. Com són els espais?  
a. Fem fotografies 
b. Fem gargots sobre una imatge de 

google earth 
26. Mida de la granja en m2  
27. Quins animals hi ha? 
28. Quina infraestructura és requerida per al bon 

desenvolupament vital dels animals? 
29. Amb quina finalitat es va idear d’aquesta 

manera? 
a. Sostenibilitat 
b. Economia 
c. Accés dels nens 
d. Higiene 
e. Legalitat 

30. Com entra i surt l’aigua del sistema? 
a. D’on ve l’aigua per sadollar i 

higienitzar els animals? 
b. Què en feu de l’aigua un cop bruta? 

31. Com entra i surt l’aliment? 
a. Què mengen i quin origen tenen els 

aliments del bestiar? 
b. Què se’n fa de les excrecions dels 

animals? 
32. Com entra i surt l’energia? 

a. Com s’alimenta la calefacció i altres 
requeriments dels animals? 

b. Si hi ha camps associats, com es 
llauren, sembren, cullen, etc. 

33. Com entren i surten els diners? 
a. Com us financeu per mantenir les 

infraestructures i els animals? 
b. A què van a parar els vostres 

ingressos anuals? 
34. Com entra i surt la informació? 

a. Com us heu format per arribar a 
capacitar-vos per portar una granja? 
Continueu la formació d’alguna 
manera? 

b. Heu ajudat a d’altres entitats a 
formar-se per a fer-ho? 

35. Agents que gestionen 
a. Qui participa en la gestió i 

manteniment de la granja?  
b. Què fa cadascú? Com us 

organitzeu? 

En aquesta segona part, també d’una 

manera informal, ens interessarem per 

entendre la seva granja com a sistema. Amb 

unes poques preguntes serà suficient per 

intuir si estem parlant d’un sistema més o 

menys agroecològic. Això inclou la dimensió 

tècnico-ecològica però també la política 

(com s’organitzen els poders?) i la 

socioeconòmica (com gestionen els diners?) 

 

Alguna de les preguntes també servirà per 

triangular informació amb la part de 

projecte educatiu. Concretament la número 

11 serà clau per comprovar que el treball i 

les decisions que fan els alumnes és rellevant 

(Pregunta de recerca operativa número 7C). 

També la número 12 ens pot donar pistes 

del que volen de la granja a nivell pedagògic. 
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c. Alguna implicació de gent externa a 
l’escola? 

36. Com valoreu l’espai de granja que teniu? El 
considereu suficient? El canviaríeu? 

 

 

 

 

 

  

PART III: PROJECTE EDUCATIU JUSTIFICACIÓ 

17. Finalitats 
a. [E] Com va començar el projecte 

d’incorporar animals en el context 
educatiu? Qui? Per tal de què? 

b. [GE] Com va començar el projecte 
de granja-escola? Qui ho va fer? 
Amb quina finalitat? 

c. [Si no ha quedat prou explicitat] 
Podries resumir-me quines finalitats 
educatives té actualment la vostra 
granja? 

18. Àrees curriculars i continguts 
a. [E] Des de quines àrees curriculars 

es treballa en el context de la 
granja? 

b. [E] Quins continguts són els que 
treballeu a través de la granja? 

c. [E] Per què heu triat aquests i no 
uns altres?  

d. [E] La seqüenciació està pensada 
amb alguna finalitat? 

e. [GE] En general, les escoles integren 
la visita en alguna àrea curricular 
determinada? Quina sol ser? 

f. [GE] I l’integren dins d’un tema 
determinat que estiguin tractant en 
aquell moment? Quins solen ser? 

g. [GE] I vosaltres com a granja-escola, 
en quines àrees curriculars diríeu 
que us situeu?  

h. [GE] I quins són els continguts 
principals que oferiu?  

i. [GE] Per què heu triat aquests i no 
uns altres? 

j. [GE] La seqüenciació està pensada 
amb alguna finalitat? 

k. [Si a les finalitats han sortit valors] 
Aquella finalitat humana de la que 
heu parlat abans, la tracteu 
explícitament com a contingut o es 
treballa implícitament? 

l. [Si no han sortit] I més enllà dels 
continguts acadèmics, es tracten 
continguts actitudinals? 

19. Metodologia i activitats 
a. Quin tipus d’activitats feu? 

Aquesta és la part central de l’entrevista. 

D’aquí traurem tota la informació que fa 

referència a la seva línia educativa i 

provarem de comparar-la amb la línia d’ 

agroecologia escolar proposada per Llerena 

G. 

 

Tenim, com hem dit, una sèrie de PRO que 

són preguntes que ens fem nosaltres sobre 

la similitud entre la realitat educativa que 

visitem i les línies educatives de 

l’agroecologia escolar. D’aquestes, unes són 

sobre finalitats, unes sobre continguts i unes 

altres sobre metodologies. 

 

La majoria de PRO es responen 

exclusivament amb la informació que 

extraguem de les següents preguntes 

genèriques: 

 

 Finalitats: 
o 1c 
o 2c i 2i: 
o 3 l:  

 Continguts 
o 2b:  
o 2h:  

 Metodologia 
o 3a  
o 3b  
o 3c 
o 3d  

Després hi ha algunes PRO que estimo 

contrastar amb informació d’altres 

preguntes. Aquestes relacions queden 



b. Enumera totes les activitats que 
recordis. 

c. Com organitzeu els nens un cop a la 
granja? 

d. Quins professors estan amb ells i 
quin paper desenvolupen? 

e. [E] Com es relaciona el treball que 
es fa a la granja amb el que es fa a 
l’aula? 

f. [GE] Com solen relacionar el que 
han fet aquí amb el treball a les 
aules? 

g. Com es relaciona el treball que es fa 
a la granja amb el món real? 

h. En feu alguna a la cuina, al 
menjador o a l’hort?  

i. Van lligades d’alguna manera? 
j. En feu alguna al laboratori? 
k. [E] En feu alguna fora de l’escola? 
l. Per què aquesta metodologia? 

Quins avantatges creieu que us 
dóna respecte a d’altres? 

20. Activitat estrella 
a. Explica l’activitat estrella de les que 

realitzeu. La que creguis que més us 
funciona. Per què l’has triada? 

b. Si no ho diu, que expliciti els 
continguts que s’hi treballen. 

c. Si no ho diu, que expliciti les 
finalitats que hi persegueixen. 

21. Participació 
a. Qui participa en les activitats? Com 

ho fa cadascú? 
b. Qui idea les activitats? 
c. Hi ha alguna implicació educativa de 

gent externa a l’escola? 
22. Avaluació 

a. [E] Com feu l'avaluació del treball 
que es realitza a la granja? 

b. [GE] Com avaluen la sortida, en 
general? Vosaltres soleu participar-
hi d’alguna manera? 

23. Valoració general 
a. Com valoreu el projecte educatiu al 

voltant de la granja?  
b. [E] Quins beneficis materials, socials 

i acadèmics diríeu que té el fet de 
disposar d’una granja a l’escola? 
Quins inconvenients pot 
comportar? 

c. [GE] Com convenceríeu a una escola 
que vingués a fer-vos una visita? 
Quins beneficis educatius en 
destacaríeu? 

24. Quines són les vostres aspiracions de cara als 
propers anys? 

descrites en un document anomenat relació 

de preguntes. 

 

Sabem que, en el fons, obtindrem 

informació sobre tot en qualsevol pregunta 

i dependrà més d’allò que plagui d’explicar 

al professor; però sí que és cert que n’hi ha 

algunes que, sense condicionar, van a buscar 

informació molt específica que ens servirà 

per extreure allò que no hauríem extret en 

una entrevista completament oberta. 



 

79 

PART IV: POSICIONAMENT JUSTIFICACIÓ 

5. Què en penses sobre el sistema alimentari 

actual i el seu paper en la construcció d'un 

món més just i sostenible? 

6. Quin paper diries que haurien de tenir les 

granges en el desenvolupament d'un sistema 

alimentari més just i sostenible? 

Per primer cop traiem el tema del sistema 

alimentari. En cas que fins ara no se n’hagi 

parlat gens ni mica (amb el qual ja sabem 

que la línia d’actuació educativa no és 

precisament l’agroecològica) podrem 

copsar si hi ha indicis en l’enfocament del 

professor que ens indiquin alguna 

possibilitat que s’incorpori aquest eix de 

treball en el programa. 

 

En cas que sí que hagi aparegut el tema, pot 

servir per precisar millor quines eines 

educatives es volen utilitzar, seguint quina 

estratègia i perseguint quina finalitat en 

l’àmbit del sistema alimentari. 

 

Aquí podeu apuntar les vostres consideracions pel que fa als criteris de validesa de les 

preguntes. Tingueu en compte que la pregunta es reformularà in situ en funció del context. 

 Quines preguntes són equívoques? 
 

 Quines preguntes són irrellevants? 
 

 Quines preguntes són poc intel·ligibles? 
 

Les preguntes són adequades per aconseguir els objectius que es proposen? Sí  No  

El nombre de preguntes és suficient? Sí  No  En cas que no, suggereix possibles 
preguntas a afegir: 

El nombre de preguntes és excessiu? Sí  No  En cas que sí, quina trauries? 

Alguna de les preguntes condiciona la resposta ? Sí   No  

Altres qüestions que vulguis afegir o comentar: 

 

 

 

Vols rebre els resultats de l’estudi un cop aquest hagi estat finalitzat? Sí   No  

 

                GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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