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Resum
L'estudi  exploratori  presentat  en  aquest  document se  centra  en  la  construcció discursiva  de les
competències d'eco-ciutadania a estudiants de primària durant el disseny tecnològic de col·laboració
d'un sistema de reg per al jardí de l'hort escolar. S'han analitzat les interaccions entre els estudiants i
el professor en una aula de 5è grau per identificar l'evolució del model agroecològic i el model de
participació, així com el paper del professor en la promoció de tots dos models. Dues activitats
claus de disseny han estat gravades en vídeo, transcrites i analitzades: la presentació de dissenys de
grups, i l'assemblea d'hort de tota la classe per al disseny col·laboratiu. Els resultats indiquen que el
disseny tecnològic de col·laboració amb una orientació crítica constitueix un ambient d'aprenentatge
que  promou  la  construcció  discursiva  d'un  model  agroecològic  més  complex  i  un  model  de
participació més democràtica a l'aula de primària.

Paraules clau: hort escolar, agroecologia escolar, competència d'eco-ciutadania, disseny tecnològic
col·laboratiu, Educació Ambiental.

Introducció

L'agroecologia és una transdisciplina que s'està desenvolupant ràpidament tant a les zones urbanes
com rurals com una forma d'involucrar els ciutadans en el control dels sistemes alimentaris més
saludables, equitatius i sostenibles (Altieri i Nicholls, 2000). El nombre d'escoles que han iniciat o
participat en projectes agroecològics ha augmentat gradualment durant el Decenni de la UNESCO
sobre  l'Educació  per  al  Desenvolupament  Sostenible  de  Catalunya,  Espanya  (Espinet,  Junyent,
Amat  &  Castelltort,  2015).  Aquests  entorns  d'aprenentatge  ofereixen  espais  privilegiats  per  al
desenvolupament en els estudiants de les competències d'eco-ciutadania a nivell individual,  així
com a nivells comunitaris. L'estudi exploratori que es presenta en aquest document se centra en la
construcció  discursiva  de  les  competències  d'eco-ciutadania  a  estudiants  de  primària  durant  el
disseny tecnològic col·laboratiu d'un sistema de reg per a l'hort escolar.

Perspectives crítiques sobre l'acció en l'educació ambiental

El concepte d'acció ha estat una construcció central en la teoria i pràctica de l'educació ambiental
des  dels  seus  orígens.  Diverses  perspectives  crítiques  internacionals  han  emmarcat  el  concepte
d'acció al llarg de l'evolució de l'educació ambiental: (a) l'enfocament de competències d'acció de la
tradició  escandinava  (Mogensen  i  Shnack,  2010);  (b)  l'enfocament  de  competències  d'eco-
ciutadania de tradició francesa i anglosaxona (Sauvé 2013); i (c) l'enfocament de la praxi de la
tradició llatinoamericana (Loureiro, 2005). Tots ells comparteixen supòsits bàsics sobre la manera
d'entendre l'acció des d'una perspectiva crítica. A l'efecte d'aquest estudi s'han emprat el concepte de
competència d'eco-ciutadania com un enfocament educatiu que és democràtic, participatiu i orientat
a l'acció. El seu objectiu és el desenvolupament de la competència de mestres, estudiants i membres
de la  comunitat  per  tal  de contribuir  a  la  transformació de la  seva relació amb l'entorn social,
econòmic i natural basat en els valors de la sostenibilitat.



Un context comunitari

Les administracions locals a Europa experimenten dificultats en el desenvolupament de programes
d'Agenda  21  que  involucren  escoles  i  promouen  el  desenvolupament  local  sostenible.
L'agroecologia és una transdisciplina que s'està desenvolupant ràpidament tant a les zones urbanes
com rurals com una forma d'involucrar els ciutadans en el control dels sistemes alimentaris més
saludables,  equitatius  i  sostenibles  (Altieri  i  Nicholls,  2000).  El  seu  objectiu  és  promoure  el
desenvolupament  local,  tenint  en  compte  les  dimensions  ecològiques,  socials,  econòmiques  i
polítiques de les pràctiques agrícoles noves i alternatives. L'agroecologia escolar és el resultat d'una
transposició didàctica de l'agroecologia que promou la introducció d'un sistema alimentari alternatiu
a  les  escoles  i  la  comunitat  a  través  del  desenvolupament  de  competències  d'eco-ciutadania  a
estudiants, professors/es i membres de la comunitat.

El  Departament  de  Didàctica  de  la  Matemàtica  i  les  Ciències  Experimentals  de  la  Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i l'administració local del municipi de Sant Cugat del Vallès han
estat col·laborant durant els darrers set anys a través del programa municipal Agenda 21 Escolar per
promoure l'educació per als  programes de sostenibilitat  a les escoles i  la comunitat  (Espinet &
Llerena, 2013). La col·laboració s'ha centrat en la creació d'una xarxa al voltant de l'agroecologia
escolar (www.agroecologiaescolar.wordpress.com), que ha facilitat l'establiment de vincles entre les
escoles i la comunitat per tal de desenvolupar la producció sostenible d'aliments, el consum i les
pràctiques  de  transformació.  Entre  altres  propòsits  de  la  xarxa,  té  com a  objectiu  promoure  la
participació dels docents en les innovacions educatives i la creació de nous materials didàctics per a
les escoles i la comunitat.

La investigació exploratòria que es presenta en aquest treball ha escollit una aula de cinquè grau
d'una escola, l'escola primària Gerbert d'Orlach, impartit per una mestra de primària que era també
la directora de l'escola. L'escola era un membre actiu de la xarxa d'escoles de Sant Cugat del Vallès
d'Agenda 21 Escolar i va iniciar un hort escolar el 2009 com a conseqüència de la incorporació d'un
terreny públic al pati de l'escola. La mestra i les investigadores van dissenyar una unitat didàctica
per involucrar 25 estudiants en el disseny tecnològic de col·laboració per primera vegada com una
manera de desenvolupar la competència d'eco-ciutadania. La unitat inclou 10 activitats seguint el
model de disseny col·laboratiu desenvolupat per Morgan, Moon & Barrosso (2003), i s'utilitza un
context autèntic escolar com ara la necessitat de fer un sistema de reg sostenible per a l'hort escolar.

Metodologia

S'han escollit dues sessions d'aquesta unitat didàctica per a desenvolupar una microanàlisi a fons de
les interaccions discursives de la mestra i els estudiants en el disseny tecnològic de col·laboració
amb tot el grup: (a) la  presentació de dissenys tecnològics pels quatre grups d'estudiants que hi
havia (1 h.), i (b) l'assemblea d'hort on tots els estudiants negocien el disseny del sistema de reg en
col·laboració, tot tenint en compte els dissenys dels grups en l'activitat anterior (2 h.). Les sessions
han estat gravades i transcrites per les investigadores, i s'ha realitzat una anàlisi de contingut de les
transcripcions. L'anàlisi  s'ha centrat  en la construcció interactiva i simultània de dos models:  el
model agroecològic de l'hort escolar, i el model de participació. A més, el paper del professor en la
promoció de la construcció de tots dos models també s'ha inclòs en l'anàlisi.

L'anàlisi del model agroecològic ha estat abordat a través d'una perspectiva sistèmica (Caporali,
2011), tot entenent l'hort com un sistema complex compost per subsistemes en interacció contínua:
tecnològic,  científic-ecològic  i  social.  A  més  també  s'han  analitzat  els  components  de  cada
subsistema a través de les categories següents: estructura, fluxos i processos. L'anàlisi del model de
participació s'ha centrat en les dimensions següents de participació: normes i organització, gestió de
conflictes, estratègies de presa de decisions, i les eines de participació. Finalment, les intervencions

http://www.agroecologiaescolar.wordpress.com/


de  la  mestra  per  promoure  la  construcció  discursiva  dels  estudiants  de  tots  dos  models  s'han
analitzat d'acord amb les funcions docents següents: orientació, construcció i regulació.

Troballes
a) L'assemblea ha facilitat la construcció discursiva d'un model agroecològic més interdisiciplinar
i dinàmic (Taula 1): Tot i que la construcció discursiva del subsistema tecnològic ha estat present en
ambdues activitats, el subsistema social s'ha fet més prominent en l'assemblea, aconseguint així un
millor equilibri en la construcció del model agroecològic. L'anàlisi comparativa dels components
sistèmics per a cada subsistema indica un canvi en el focus de la interacció discursiva, ja que passen
de focalitzar-se en l'estructura i els fluxos, a focalitzar-se en els processos (del sistema de reg).
Aquesta evidència donaria suport a la idea que la transició de la presentació dels dissenys dels grups
a l'assemblea ha facilitat la introducció d'un model agroecològic més dinàmic, a mesura que s'ha
anat dissenyant el sistema de reg de manera col·laborativa.

Taula 1: unitats d'intervenció de mestres i estudiants (model agroecològic).

b)  El model de participació es caracteritza per les transicions següents entre la presentació dels
dissenys  dels  grups  i  l'assemblea:  en  relació  amb  normes  i  organització,  el  mestre  transfereix
parcialment el paper principal de la gestió de la participació als estudiants. En relació a la gestió de
conflictes, els estudiants han passat d'un posicionament basat en la defensa dels dissenys dels grups
a  un posicionament  basat  en el  treball  col·laboratiu.  En relació amb la  presa de  decisions, els
estudiants han utilitzat estratègies de consens, encara que quan això no ha estat possible han utilitzat
estratègies de vot. Finalment, l'eina de participació més rellevant en ambdues activitats ha estat l'ús
de dibuixos i esbossos utilitzant la pissarra electrònica.

c)  El rol de la mestra assumeix més funcions i es fa més agroecològic en l'assemblea que en la
presentació dels dissenys de grups (Taula 2): Mentre que en la presentació dels dissenys dels grups
la funció docent més rellevant va ser la Construcció dels dos models, en l'assemblea es va produir
un  augment  de  la  presència  de  les  funcions  d'Orientació  i  Regulació.  A més,  el  %  de  les
intervencions de la mestra pel que fa a la construcció del model agroecològic va duplicar el model
de participació en l'assemblea en comparació amb la presentació dels dissenys dels grup.



Taula 2: Unitats d'intervenció de les funcions docents (nombre total, %).

Contribucions a l'Educació Científica i STEM

El desenvolupament de les competències d'eco-ciutadania a través de l'hort escolar sovint implica la
posada en pràctica d'accions tecnològiques. L'adopció d'un enfocament de disseny tecnològic de
col·laboració a l'aula de primària ha ajudat a la mestra a proporcionar una orientació fonamental per
a  la  participació dels  estudiants  en projectes  autèntics  d'horts  escolars.  Els  estudiants  han  estat
capaços de construir interactivament un model agroecològic més complex d'hort escolar i un model
de  participació  més  democràtica.  Aquest  estudi  proporciona  evidències  per  reconèixer
l'agroecologia  escolar  com  un  camp  prometedor  de  STEM  (Ciència,  Tecnologia,  Enginyeria  i
Matemàtiques) en l'educació primària.

Referències

 Altieri,  M.,  i  Nicholls,  C. (2000).  Agroecología.  Teoría y práctica para una agricultura
sustentable. México DF: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 Caporali, F. (2011). Agroecology as a transdisciplinary science for a sustainable agriculture.
A E. Lichtfouse (Ed.) Sustainable Agriculture Reviews, 5, 1-71.

 Espinet, M.; Junyent, M.; Amat, A.; & Castelltort, A. (2015). Moving Schools toward ESD
in Catalonia, Spain: the tensions of a change. A R. Jucker & R. Mathar (Eds.) Schooling for
Sustainable Development in Europe. Switzerland: Springer,177-199.

 Espinet, M. & Llerena, G. (2013).  School Agroecology as a motor for community and land
transformations:  A case study on the collaboration among community actors to promote
Education for Sustainability (ES) school networks. A C.P. Constantinou, N. Papadouris, &
A.  Hadjigeorgiou  (Eds.).  E-Book  Proceedings  of  the  ESERA 2013  Conference:  Science
Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Strand 9
(pp. 244-250). Nicosia, Cyprus: ESERA. 

 Jensen,  B.B.  & Schnack,  K.  (2006).  The action  competence  approach  in  environmental
education. Environmental Education Research, 12(3-4), 471-486.

 Loureiro,  C.F.  (2005).  Complexidade  e  dialética:  Contribuções  a  praxis  política  e
emancipatória em educação ambiental. Educação e Sociedade, 26(93), 1473-1494.

 Sauvé. L. (2013). Educación ambiental y ecociudadanía. Dimensiones claves de un proyecto
político-pedagógico. Revista Científica, 18, 12-23.


