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1. Introducció i marc teòric  

Les pràctiques s’han dut a terme de febrer de 2016 a juny del 2016, i han sigut 

tutoritzades per la Laura Calvet Mir de l’ICTA, juntament en col·laboració amb el 

German Llerena del Castillo, tècnic d’educació ambiental de l’ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 

S’han desenvolupat en els horts escolars de Sant Cugat, emmarcats dins l’Agenda 21 

Escolar de Sant Cugat. Es tracta d’un programa municipal d’educació per la 

sostenibilitat dedicat al canvi escolar i comunitari que treballa des de l’Agroecologia 

Escolar. 

Les pràctiques han consistit en iniciar un espai de treball dins els horts en el camp de 

l’etnobotànica, amb les plantes aromàtiques i medicinals (PAM). 

Per tal d’entendre el plantejament del projecte educatiu en etnobotànica, és important 

aprofundir una mica en el marc teòric des del qual es planteja,  repassant els 

conceptes de l’agroecologia, l’agroecologia escolar, la diversitat biocultural, el 

coneixement ecològic tradicional i la relació entre ells.  

a. Marc teòric 

L’agricultura industrial o convencional, tal i com s’ha anat desenvolupant durant la 

segona meitat del segle passat, i sobretot, amb la tecnificació i la globalització del 

sistema agroalimentari amb l’anomenada Revolució Verda, ha comportat una sèrie de 

canvis profunds en els agroecosistemes, definits com el conjunt de comunitats (i les 

interaccions entre elles i amb el medi) associades als espais antropogènics cultivats 

(Sans 2008). Aquests canvis han portat a la marginalització dels sistemes agrícoles i 

ramaders tradicionals, i a la generalització d’una agricultura extensiva de monocultius 

que necessiten grans quantitats d’energia i materials externs, i que té importants 

conseqüències a nivell ambiental i social (Jacques i Jacques 2012, Sans 2008). 

L’agricultura industrial està basada i motivada per motius econòmics (monetaris, 

d’intercanvi), se’n diu agricultura economicista, o agronegoci, per contra, els sistemes 

d’agricultura tradicionals s’han descrit com a “plurals”, on l’interès econòmic sí que hi 

és (d’intercanvi però també d’ús) i coexisteix amb valors ecològics i culturals (Jacques i 

Jacques 2012, Sans 2008). 
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Com a resposta al model de l’agronegoci,  han sorgit diferents moviments i idees 

crítiques que proposen una agricultura que tingui en compte valors ecològics però 

també socials. Així l’agroecologia proposa el disseny de models de gestió agrària 

“basats en un enfocament més lligat al medi ambient i, socialment més sensible, 

centrats no únicament en la productivitat, sinó també en la sostenibilitat, ecològica i 

social dels sistemes de producció” (Altieri 1999). 

Unes de les característiques de l’agroecologia és la diversificació dels sistemes 

agrícoles i de les espècies cultivades, i la revaloració dels sabers tradicionals, de 

manera que no és ni generalitzadora ni homogeneïtzadora, a diferència de l’agricultura 

industrial (Altieri 2002). 

En entendre l’ésser humà com un “animal social”, es fa evident la relació de les 

dimensions biològica i ecològica amb la cultural i social. Anys d’història humana i social 

han portat a una diversificació de processos estretament vinculats, la diversitat 

genètica, lingüística, agrícola, cognitiva i paisatgística han format un complex biològic-

cultural (particular en cada lloc) originat a partir de milers d’anys d’interacció de les 

cultures i els seus ambients, donant lloc al que s’ha anomenat diversitat biocultural 

(Toledo i Barrera-Bassols 2008). La relació entre diversitat biocultural i agroecologia 

són clares, ja que un model agrari més integrat amb el medi ambient i coherent amb el 

coneixement local preserva i potencia la memòria i la diversitat biocultural. 

El coneixement ecològic tradicional (CET) es converteix des d’aquest punt de vista 

en un dels pilars de la diversitat biocultural, així com també esdevé una de les 

epistemologies de l’agroecologia (juntament amb els moviments socials i la ciència 

occidental). El CET va ser definit per Berkes i col·laboradors (2000) com el cos 

acumulatiu de coneixements, pràctiques i creences que evoluciona a través de 

processos adaptatius i és transmès mitjançant formes culturals d’una generació a una 

altra. Aquest cos de coneixement conté informació sobre les relacions entre ésser vius 

(inclosos els éssers humans) i dels éssers vius amb el seu medi ambient. 

L’etnobiologia com a disciplina amb un enfocament multidisciplinar i holístic estudia el 

CET des de les seves diverses dimensions, incloent el conjunt de creences (kosmos), el 

sistema de coneixements (corpus) i el conjunt de pràctiques productives (praxis) que 

intervenen en el maneig de la naturalesa y els seus processos (Toledo i Barrera-

Bassols 2008). L’etnobotànica tracta específicament dels usos i maneig de la 

diversitat florística.  
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Amb l’agroecologia de referència, tal i com expliquen Llerena i Espinet (2015), 

l’agroecologia escolar, una concreció de l’educació ambiental, el que fa és una 

transposició didàctica, és a dir, una reconstrucció escolar, d’aquesta. Té com a objectiu 

aprendre, tot transformant el sistema alimentari escolar a través de la implicació de 

l’alumnat i de la comunitat escolar. Les seves característiques principals són, igual que 

l’agroecologia, que és transdisciplinar (té diverses dimensions: ecològica, tecnològica i 

social), que és pluriepistemològica (amb les mateixes epistemologies de referència que 

l'agroecologia: el CET, la ciència i els moviments socials)  i que és sistèmica (en tant 

que s’engloba tot el sistema alimentari escolar: es poden incloure en l’acció la 

producció, la transformació i el consum dels aliments). 

És des d’aquest marc teòric que es desenvolupen les activitats d’educació ambiental 

dutes a terme a les escoles i horts municipals de Sant Cugat, i en el qual s’emmarquen 

aquestes pràctiques. Les pràctiques van consistir en plantejar i desenvolupar una 

proposta d’educació ambiental per tal d’introduir una visió d’etnobotànica, amb les 

plantes aromàtiques i medicinals.  

b. Objectius 

Des de la perspectiva de l’agroecologia escolar i de l’etnobotànica, es planteja fer una 

proposta educativa per les escoles, aprofitant l’espai de l’hort escolar. Es tracta 

d’aproximar l’alumnat al coneixement de les plantes aromàtiques i medicinals, i 

aprofundir en el coneixement tradicional sobre els seus usos, així com també en 

l’ecologia de les diferents plantes.  

2. Descripció de l’entitat.   

L’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) és un centre multidisciplinari que 

promou la investigació i la formació amb la finalitat de millorar la comprensió del canvi 

ambiental global, i de la naturalesa i les causes dels problemes ambientals. El 

Laboratori d’Etnoecologia, adscrit a l’ICTA, vol ser un agent de promoció de 

l’etnoecologia a Europa, actuant com a catalitzador per la recerca etnoecològica en les 

ciències ambientals i l’ecologia i promovent-ne la recerca interdisciplinar (ICTA 2016). 

L’Ajuntament de Sant Cugat disposa de programes d’educació ambientals, un d’ells 

l’Agenda 21 Escolar. L’àrea de Medi Ambient és la que ha posat en marxa aquest 

programa coordinadament amb la d’Educació, que continua amb un programa d’horts 

urbans, on l’objectiu final és la sostenibilitat a través de la recuperació de l’agricultura, 
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ara des de l’agroecologia. A través d’aquest programa en els últims 10 anys han 

impulsat un treball de desenvolupament d’horts escolars juntament amb la UAB, el 

sector d’educadors/es ambientals i amb el centres públics i alguns concertats i privats.  

3. Metodologia i Cronograma  

a. Introducció: Les pràctiques en una activitat escolar 

Per tal de plantejar el projecte d’una manera realista en el context de les escoles de 

Sant Cugat es duen a terme algunes reunions amb educadors dels horts escolars, per 

poder veure les possibilitats que ofereix cada centre. En aquestes reunions hi 

participem els tutors de pràctiques (Laura Calvet Mir i German Llerena del Castillo), i la 

Lorena Navarro Molina, una altra estudiant de pràctiques de Biologia de la UB. De les 

reunions que es fan a l’Escola Pi d’En Xandri, amb l’educador de l’hort, en Jordi Muñoz, 

en surt una proposta de projecte de treball, utilitzant el mètode pedagògic de 

l’aprenentatge servei1 i per ser utilitzat de cara al curs següent.   

S’ha decidit utilitzar la metodologia de l’aprenentatge servei ja que permet integrar els 

diferents àmbits teòrics que es volen treballar, com són el coneixement ecològic 

tradicional, i els usos i l’ecologia de les plantes medicinals i aromàtiques, a més a més 

es fomenta l’intercanvi solidari amb altres sectors de la societat. 

En aquest cas la proposta concreta és que els alumnes de l’escola duguin a terme 

l’experiència d’aprenentatge servei amb la comunitat de la llar d’avis del barri, la 

Residència Sant Salvador, amb la que ja han tingut contacte. L’intercanvi consisteix en 

què els alumnes vagin a la residència per tal de preguntar als residents quines plantes 

remeieres coneixen i quins usos en feien o fan. Després els alumnes elaborarien un 

llibre sobre les plantes medicinals amb el coneixement que han proporcionat els avis i 

àvies i que hauran completat amb informació d’altres fonts, i el donarien a la 

Residència. Per altra banda també en farien una còpia que sigui per l’hort escolar i que 

serveixi als altres alumnes. A part del llibre també es faria un espai de medicinals i 

aromàtiques a l’hort escolar, que pugui servir a la resta de la comunitat escolar i que 

tingui la funció de preservar aquest coneixement. 

La proposta educativa està estructurada en dues fases que són:   

                                         
1 L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn 

amb l’objectiu de millorar-lo. La novetat no resideix en cada una de les seves parts, sinó en vincular estretament 

servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent (Puig i Palos 2006). 
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1. Recollida d’informació: qui sap per a què s’utilitzen les plantes? En aquesta primera 

fase els alumnes farien visites a la residència per tal de preguntar als avis i àvies sobre la seva 

experiència amb plantes medicinals i aromàtiques.  

El fet d’haver d’anar a la residència de gent gran ens permet tractar el concepte del CET  (que 

en aquest cas és concretat en el coneixement popular sobre l’ús de plantes medicinals), obtenir 

la noció de que són coneixements en erosió, ja que no hi ha un traspàs generacional d’aquesta 

informació i s’està perdent, i per això es va a preguntar a la gent gran. També obre la porta a 

reflexionar sobre quins són els canvis que s’han produït en la societat i que han dut aquests 

coneixements a una situació marginal. 

Per altra banda permet aproximar ja l’alumnat a les plantes medicinals i als seus usos, gràcies 

a la informació proporcionada pels avis a través d’entrevistes. 

2. Què fem amb la informació? Es vol completar la informació que han proporcionat els avis 

i àvies amb altres fonts per tal de completar l’intercanvi i poder elaborar el llibre, i també per a 

què serveixi com a base per poder dissenyar l’espai d’aromàtiques a l’hort.  

Completar aquesta informació amb altres fonts, com per exemple llibres sobre plantes 

medicinals o internet, permet treballar amb diferents fonts de coneixement. També per 

aprofundir en el coneixement de les plantes i en les seves característiques. Això servirà per 

continuar endavant amb el projecte d’elaboració del llibre i de l’espai d’aromàtiques i 

medicinals de l’hort. 

b. Intervenció per la millora de l’activitat 

Després de definir el projecte s’han identificat dos punts en els quals s’ha considerat 

interessant iniciar una recerca per tal de fonamentar millor el procés.  

Aquests dos punts són: 1) La recollida de la informació sobre plantes medicinals i 2) 

l’elaboració de l’espai d’aromàtiques.  

A partir dels coneixements del grau de Biologia es considera que es pot fer una 

aportació significativa en aquest sentit, i les pràctiques es reorienten a això. Per una 

banda, sobre el procés d’entrevistes a la gent gran de la llar d’avis, s’ha considerat que 

no tenim prou informació sobre el CET que tindran els residents de les llars d’avis, i 

s'organitzen unes entrevistes i anàlisi prèvies a l'acció de l'alumnat.  

Per una altra banda, es planteja la utilitat de fer un disseny experimental que permeti 

aprofundir sobre les característiques ecològiques de les plantes (llum i aigua en aquest 

cas), i es pensa en fer el que s’anomena un “espiral d’aromàtiques”. Com que 
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requereix una certa informació addicional sobre l’ecologia de les diferents plantes i 

sobre la construcció de l’espiral, es valora que és interessant dur a terme una “prova 

pilot” per tal que pugui servir com a primera experiència i com a prova per ampliar i 

millorar la proposta a la resta de centres educatius del municipi.  

En conseqüència, s’han decidit obrir dues línies d’actuació experimentals per tal 

d’ampliar el nostre coneixement sobre ambdós punts, que consisteixen en:  

- Recerca qualitativa envers els coneixements tradicionals sobre plantes 

medicinals regionals en la població de gent gran de la Residència Sant Salvador i de la 

Residència Sant Cugat.  

- Desenvolupament d’espais medicinals (espiral d’aromàtiques) a l’Escola 

Municipal Pi d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès. 

b.1 Recerca qualitativa envers el CET sobre plantes medicinals 

Dins la recerca en el coneixement popular sobre plantes medicinals s’hi inclouen la 

diversitat d’espècies d’ús més habitual, així com també aspectes de recol·lecció, 

emmagatzematge, conservació i preparació de remeis curatius. 

El mètode que es proposa com a eina de recerca és l’entrevista grupal semi-

estructurada. L’entrevista grupal es defineix com  una conversa que es desenvolupa en 

un context d’interrogació i discussió grupal, que inclou almenys un professional i dues 

o més persones, i que té uns objectius de recerca concrets (Vázquez, 2008). 

L'entrevista permetrà conèixer l'experiència dels avis i àvies de les dues residències 

amb les plantes medicinals i per tant el seu coneixement envers elles (el CET). 

Dins del grup de residents de les residències es defineixen dues subpoblacions 

diferents basades en el territori geogràfic en el qual s’han dut a terme les experiències 

de recol·lecció, emmagatzematge i preparació de remeis casolans per tal de valorar si 

existeixen diferències significatives en les espècies utilitzades, el processament o ús 

d’aquestes i si a l’hora de dur l’activitat amb alumnes seria adient tenir en compte 

aquestes diferències o no. D’aquesta manera, es decideix establir dos grups segons si 

la persona ha tingut la major part de la seva experiència vinculada a una àrea 

geogràfica o una altra. El criteri a seguir és el següent:  

Grup 1: la persona ha nascut a les comarques del Vallès Occidental, Barcelonès o Baix 

Llobregat o ha migrat a la mateixa durant la infantesa o joventut. 
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Grup 2: la persona ha nascut fora d’aquestes tres comarques o ha migrat a les 

mateixes en període de maduresa o vellesa.  

La mida dels grup inicialment s’estableix segons la disponibilitat dels residents, d’entre 

6 i 10 persones, al llarg de les entrevistes es veu que resulta ser una bona mida per la 

bona recollida d’informació grupal i per garantir el desenvolupament adient de 

l’entrevista, de manera que es manté així. 

Per tal de tenir informació prèvia sobre les plantes medicinals que hi ha a la regió de 

Collserola, i també d’altres zones del Vallès occidental, del Barcelonès i del Baix 

Llobregat, es fa una recerca utilitzant el catàleg de flora dels Països Catalans, així com 

també l’Herbari Virtual de la UB i l’Herbari del Mediterrani Occidental de la UIB.     

b.2 Disseny de l’espai medicinal: l’espiral de plantes aromàtiques 

La construcció en espiral és un mètode que permet cultivar plantes amb diferents 

necessitats ambientals de llum i aigua en el mínim espai possible, en la qual es fa ús 

de la gravetat i de la posició del Sol per a crear múltiples microclimes en un espai 

reduït. La construcció en espiral tracta de crear una petita muntanya de terra que va 

pujant en espiral (el material que la sustenta, sigui fusta, toxanes, teules, etc.) fins el 

punt més alt, que és el centre.  

D’aquesta manera, a la construcció en espiral es donarà un doble gradient sol-ombra 

(orientació) / sec-humit (alçada) que crearà 4 microclimes diferents. Les diferents 

plantes medicinals es distribueixen per l’espiral en funció dels seus requeriments 

hídrics i lumínics.  

S’ha fet una recerca bibliogràfica sobre les necessitats de diferents plantes medicinals 

cultivades habitualment per tal de distribuir-les correctament per l’espiral, i també 

s’han utilitzat les plantes dels resultats de les entrevistes grupals.   

Per la construcció, s’han utilitzat teules velles aconseguides de l’àrea de Parcs i Jardins 

de l’Ajuntament, terra (sorrenca en aquest cas) de l’espai de l’hort escolar i compost 

de compostador de l’hort, i plantes aromàtiques i medicinals comprades per l’escola.  

Abans d’iniciar el procés de construcció de l’hort s’obté la quantitat de substrat 

necessària per elaborar l’espiral. Es calcula que per una espiral d'1’5m de diàmetre i 

1m d’altura (dimensions que resulten còmodes per a la manipulació de les espècies 

vegetals) es necessita un volum d’1m3 de substrat.  
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S’inicia el procés dibuixant a la terra un cercle d’uns 1’5 metres de diàmetre 

aproximadament. Resseguint aquest contorn s’excavarà una profunditat d’uns 15-20 

cm per a poder inserir la primera sèrie de teules, que marcaran la primera de les 

voltes de l’espiral, la més ampla. Un cop realitzada aquesta primera volta es cobreix 

amb el substrat elaborat a partir de la terra i el compost. 

A mesura que es va afegint el substrat i augmenta l’alçada de la construcció es van 

inserint les teules de forma superposada i dibuixant la forma d’espiral fins arribar a la 

part més elevada i estreta d’aquesta.  

L’obertura que queda a la part més baixa de l’espiral es tanca amb una teula per tal 

d’evitar la pèrdua excessiva de substrat amb l’escorrentia.  

 

c. Cronograma 

Febrer Reunions amb els Educadors dels horts del centres educatius municipals 

Definició de la proposta educativa amb les plantes medicinals 

Març  Contacte amb les Residències, recerca bibliogràfica sobre plantes medicinals 

a la regió i primeres entrevistes grupals 

Contacte amb les escoles interessades en fer l’espiral d’aromàtiques, 

elaboració del pressupost i recerca dels materials 

Abril Continuació entrevistes grupals 

Recerca dels material per l’espiral. Recerca bibliogràfica sobre les plantes 

adients.  

Maig Anàlisi entrevistes grupals 

Elaboració espiral d’aromàtiques a l’hort de l’escola Pi d’En Xandri 

Juny Finalització espiral d’aromàtiques de l’hort de l’Escola Pi d’en Xandri i 

plantada de les plantes aromàtiques i medicinals. 

 

4. Resultats  

a. Recerca qualitativa envers el CET en plantes medicinals 

S’entrevisten un total de 17 persones (15 dones i 2 homes) d’edats que oscil·len entre 

els 77 i els 99 anys. En el total de les entrevistes s’esmenten un total de 20 espècies 

de plantes, que pertanyen a 13 famílies botàniques diferents, on predominen les 
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Lamiàcies. De les 20 espècies esmentades, només s’atribueixen usos medicinals a 15 

d’aquestes. Les espècies no esmentades pels seus usos medicinals s’esmenten per 

propietats culinàries, aromàtiques o ornamentals, havent-hi espècies a les quals se’ls 

hi atribueixen vàries propietats (Taula 1).  

Nom popular Espècie 
Família 

botànica 

Atribució 
de 

propietats 
medicinals  

Atribució 
d’altres 

propietats 

Ceba Allium cepa L. Liliaceae Sí      

All Allium sativum L. Liliaceae Sí      

Cua de cavall Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae Sí      

Eucaliptus Eucaliptus globulus Labill. Myrtaceae Sí      

Llorer Laurus nobilis L. Lauraceae   culinària 

Espígol Lavandula dentata L. Lamiaceae   aromàtica 

Camamilla Matricaria recutita L. Asteraceae Sí      

Poliol Mentha pulegium L. Lamiaceae Sí      

Menta Mentha spicata L. Lamiaceae Sí    culinària 

Tabaquera Nicotiana tabacum L. Solanaceae Sí      

Figuera de 
moro 

Opuntia màxima Mill. Cactaceae Sí      

Orenga Origanum vulgare L.  Lamiaceae Sí    culinària 

Julivert Petroselinum crispum (Mil.) Hill Apiaceae   culinària  

Boldo Peumus boldus Molina Monimiaceae Sí      

Romaní Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Sí    culinària 

Ruda Ruta chapelensis L. subsp. 
chapelensis 

Rutaceae Sí      

Sajolida Satureja montana L. subsp. 
montana  

Lamiaceae   culinària 

Ginesta Spartium junceum L. Fabaceae   ornamental 

Farigola Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris Lamiaceae  Sí    culinària 

Til·ler Tilia platyphyllos Scop. Tiliaceae Sí      

Taula 1: Plantes medicinals i aromàtiques esmentades a les entrevistes i usos. 

La informació referent als llocs de recol·lecció és bastant inespecífica, trobant-se en 

casos puntuals referències concretes de localització. Pel que fa a l’època de l’any més 
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indicada per recol·lectar, hi ha consens en que la primavera és la millor època per 

recol·lectar, ja que la majoria de plantes es troben florides. La informació referent als 

mètodes de conservació i emmagatzematge és molt homogènia, coincidint en tots els 

casos en l’assecat i en l'emmagatzematge en pots de vidre que no rebin llum directa. 

La gran majoria de remeis que s’esmenten al llarg de les entrevistes consisteixen en la 

realització d’infusions. 

Com a conclusió a partir del desenvolupament de les entrevistes grupals i de l’anàlisi 

dels resultats obtinguts d’aquestes dir que el col·lectiu d’avis i àvies residents a les 

llars d’avis que s’han visitat és un bon candidat per a la realització de les entrevistes 

grupals amb els infants participants a la proposta educativa ja que el grau de 

coneixements (CET) envers les plantes medicinals és suficient per cobrir les necessitats 

educatives de l’activitat. També dir que aquest col·lectiu s’adapta molt bé a l’objectiu 

de servei comunitari que inclou la proposta educativa.   

b. L’espiral d’aromàtiques 

La construcció de l’espiral d’aromàtiques s’ha dut a terme a l’hort de l’Escola del Pi d’en 

Xandri, durant les hores lectives a l’hort, juntament amb l’educador ambiental de l’hort 

i els alumnes (Imatge 1). 

Per tal de plantar les plantes aromàtiques i medicinals s’han distribuït segons el 

“microclima” que més els convingués (sec i ombrejat, sec i assolellat, humit i 

ombrejat, o humit i assolellat) a partir de les indicacions resultants de la recerca 

bibliogràfica (Polese 2009; Lefrançois i Theoz 2014) que indicaven una distribució que 

seria la següent:  

 Sec i assolellat: romaní, espígol, farigola, sàlvia, marduix, hisop. 

 Sec i ombrívol: milfulles, julivert, orenga. 

 Humit i assolellat: coriandre, cebollí, agrella, menta. 

 Humit i ombrívol: tarongina, camamilla. 

També es va elaborar una taula a partir de les indicacions de Lefrançois i Theoz (2014) 

per diverses plantes medicinals (no necessàriament per plantar-les totes) i l’afinitat o 

no entre elles (Taula 2).  
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Taula 2: Afinitat o incompetència entre algunes plantes medicinals i 
aromàtiques (elaborat a partir de Lefrançois i Theoz 2014) 

 

A partir de la recerca bibliogràfica, dels resultats obtinguts a l’entrevista, i del 

pressupost i temps de l’escola per comprar i buscar les plantes medicinals s’acaben 

plantant 13 unitats de 7 espècies diferents, tal i com s’indica a la Taula 3:   

Nom 

popular 
Espècie Unitats 

Espígol Lavandula latifolia Medik. 1 

Tarongina Melissa officinalis L. 2 

Menta Mentha spicata L. 2 

Orenga Origanum vulgare L. 2 

Julivert Petroselinum crispum (Mill.) Hill 2 

Romaní Rosmarinus officinalis L. 2 

Sàlvia Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams 2 

Taula 3. Espècies adquirides per a l’espiral de plantes aromàtiques. S’indica el nom popular, el 

científic i les unitats adquirides. 

La disposició final a l’espiral és la següent: 

 Sec i assolellat: romaní, espígol i sàlvia. 

 Sec i ombrívol: julivert, orenga. 
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Sajolida -

Salvia - - - - - -

Alfàbrega - - +

Ruda -

Donzell - - - -

Calèndula -

Coriandre - - + -

Anís +

Fonoll + - - -

Estragó

Hisop

Espígol - -

Tarongina - -

Orenga

Menta

Milfulles - +

Romaní - +

Julivert

Farigola -
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 Humit i assolellat: menta. 

 Humit i ombrívol: tarongina. 

Com a conclusió, l’espiral de plantes aromàtiques ha demostrat ser una proposta 

factible i assequible en l’hort escolar, a més a més és una proposta interessant per tal 

de canalitzar els esforços en l’espai d’aromàtiques ja que crea un espai concret a partir 

del qual treballar els coneixements concrets sobre plantes medicinals que pot formar 

part de l’espai de l’hort escolar. I també per les seves característiques té una dimensió 

afegida que permet aprofundir en conceptes d’ecologia, enriquint el procés 

d’aprenentatge dels infants.   

   

   

Imatge 1: Procés de construcció de l’espiral i espiral finalitzada amb les plantes.  

5. Aplicació de normatives, aspectes ètics i mediambientals 

La normativa que afecta directament el desenvolupament d’aquest treball no és gaire 

extensa. Tot i això és interessant veure que hi ha un marc normatiu que tracta el 

coneixement ecològic tradicional (CET).  

A nivell internacional, la importància de preservar i utilitzar el CET per la conservació 

es pot veure a l’article 8(j) del Conveni sobre Diversitat Biològica (1992). Per complir 

aquest acord la llei espanyola incorpora el CET com un dels components fonamentals 

del Inventario Español del Patrimonio Natural y de Biodiversidad (Llei 42/2007, article 
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9.2). D’aquesta manera es reconeix la importància de la conservació integral del 

patrimoni biocultural, tenint en compte tant la part cultural com la natural.  

A nivell ètic també existeix des de 2010 el Protocol de Nagoya sobre Accés als 

Recursos Genètics i Participació Justa i Equitativa en els Beneficis que es Derivin del 

seu Ús (ABS de les sigles en anglès), que tracta de prevenir l’apropiació indeguda del 

CET amb finalitats comercials o pel benefici privat. És un acord complementari al 

Conveni sobre la Diversitat Biològica, i així es pretén establir un marc jurídic 

internacional vinculant per promoure una aplicació transparent i efectiva del concepte 

de ABS a nivell local, autonòmic i estatal. 
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