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SUMMARY 
 

The project presented below concerns about design and development proposal 

in the early stage for environmental education to the city of Sant Cugat del Valles (the 

Vallès Occidental).  

The proposal herein presented according to the principles of Agroecology School, 

is about the most commonly used medicinal plants in the province of Barcelona, focused 

on the primary educational stage. Related with this topic you want to treat several areas 

in botany and health fields, as well as include the recovery of traditional knowledge and 

community service.  

The design phase in which it is involved in is the evaluation of two specific 

activities focused in basic educational initiatives.One of them consists in interviews with 

elderly groups in nursing homes as a method’s ability to recovery the knowledge based 

on tradition and the other one is providing a space for seeds, cultivating and harvesting 

medicinal plants in schools.  

Through these two activities, based on the biological and pedagogical criteria 

evaluation results, their suitability in the educational program to be offered to municipality 

primary schools from the 2016/2017 academic year will be discussed. 
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1 Introducció 

La proposta educativa “Descobrim les plantes medicinals a l’escola”, així com el 

conjunt d’experiències que han acompanyat el procés d’elaboració de la mateixa, es 

desenvolupen a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès 

Occidental.  Aquest municipi, que comprèn bona part de la Serra de Collserola, va tenir 

un important passat agrícola i viticultor que va desaparèixer amb l’expansió urbanística 

de Barcelona. A principis del segle XXI, però, es va produir un moviment de reivindicació 

ecologista per aturar l’expansió urbanística i recuperar la dimensió agrícola del municipi. 

Aquest fenomen de neoruralitat que ha experimentat el municipi de Sant Cugat en els 

darrers anys s’ha materialitzat amb una important tendència cap al consum de productes 

ecològics i de proximitat, generant un renovat interès per l’agricultura (Bardavio et al., 

2006). 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès col·labora des del curs 2006-2007 amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a través del programa municipal Agenda 21 

Escolar. D’aquesta col·laboració neix el grup de treball ESLV (Educació per a la 

Sostenibilitat al Llarg de la Vida), que té com a objectiu promoure l’Educació per a la 

Sostenibilitat als centres escolars de la comunitat local.  

Dins d’aquest context s’han desenvolupat dues activitats concretes que 

serveixen per dissenyar la proposta d’educació ambiental que l’Ajuntament de Sant 

Cugat preveu oferir als centres d’Educació Primària del municipi a partir del curs 2016-

2017. Una d’aquestes activitats ha consistit en posar en marxa un espai de cultiu de 

plantes medicinals a un centre escolar del municipi. Aquest espai de cultiu s’ubica en 

una construcció determinada en forma d’espiral, que presenta unes particularitats que 

la fan interessants per desenvolupar-se en un context escolar. L’altra experiència que 

ha acompanyat aquest procés ha estat la realització d’una sèrie d’entrevistes grupals 

als avis i àvies de dues residències del municipi, per veure els coneixements tradicionals 

relacionats amb les plantes medicinals que aquest col·lectiu recorda. 

A partir de la valoració d’aquestes dues activitats es realitzarà el disseny concret 

de la proposta educativa, que es troba emmarcada en dos grans camps. D’una banda, 

l’agroecologia escolar que treballa als centres educatius la recuperació de l’agricultura, 

la reconnexió de la població amb l’aliment i la recuperació dels coneixements 

tradicionals i d’altra banda, l’etnobotànica que estudia les relacions entre els grups 

humans i el seu entorn vegetal.
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2 Objectius de recerca 

La finalitat d’aquest projecte és la valoració de dues activitats concretes que es 

volen incloure a la proposta d’educació ambiental sobre les plantes medicinals. 

D’aquesta manera, es marquen dos objectius de recerca concrets:  

 Valorar si el grup conformat pels avis i àvies de les residències municipals és 

un col·lectiu indicat per participar a la proposta educativa com a font de 

coneixements tradicionals sobre les plantes medicinals. 

 

 Valorar, segons criteris biològics i pedagògics, si la construcció en espiral 

com a espai de cultiu de plantes medicinals és una opció indicada per 

desenvolupar-se en un context escolar.
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3 Marc teòric: l’agroecologia escolar i l’etnobotànica 

Aquest treball es troba emmarcat dins de dos grans àmbits: l’agroecologia 

escolar, una transposició didàctica de l’agroecologia, i l’etnobotànica, una branca de la 

botànica que estudia les relacions entre el món vegetal i les persones. En la primera 

part d’aquest apartat s’explicarà la naturalesa de l’agroecologia escolar a través de la 

visió d’alguns dels autors d’aquest camp com ara A. Amat, G. Llerena, M. Espinet o M. 

Rekondo, pertanyents al grup GRESC@ (Grup de Recerca en Educació per la 

Sostenibilitat, Escola i Comunitat) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A 

continuació, s’explicaran les característiques principals de l’etnobotànica i la seva 

vinculació amb l’agroecologia escolar a partir dels conceptes de diversitat biocultural, 

coneixement ecològic tradicional i memòria biocultural.  

3.1 L’agroecologia escolar com a transposició didàctica de l’agroecologia 

Per tal de comprendre els objectius, dimensions, àmbits i implicacions de 

l’agroecologia escolar, cal entendre els mateixos aspectes del seu referent: 

l’agroecologia. És per aquest motiu que s’iniciarà aquest recorregut repassant els 

esdeveniments històrics que propicien el naixement de l’agroecologia com a ciència, 

praxis agrícola i moviment social. A continuació, es comentaran les principals 

característiques del procés de transposició didàctica al qual es sotmet la disciplina de 

l’agroecologia per a esdevenir agroecologia escolar i, per últim, s’estudiaran els 

llenguatges, àmbits i dimensions de l’agroecologia escolar, incloent les referències que 

es considerin necessàries del seu referent: l’agroecologia.  

3.1.1  La Revolució Verda i el naixement de l’agroecologia 

El moviment de la Revolució Verda, que es va iniciar en les dècades del 1950 i 

1960, va consistir en la implantació d’un conjunt de pràctiques agrícoles de tipus intensiu 

amb l’objectiu d’augmentar exponencialment el rendiment per hectàrea dels cultius. Així, 

en el període de temps comprès entre els anys 1960 i 2000, el rendiment dels cultius va 

augmentar un 208% pel blat, seguit pel blat de moro amb un 157% i l’arròs amb un 

109%, fet que va conduir a una caiguda en el preus dels aliments (Prabhu, 2012). 

 Aquest fet, que es creia que hauria de posar fi a la pobresa alimentària mundial, 

no va ser efectiu de forma global i va generar importants desequilibris socials tal i com 

explica Maroto (1998) al seu llibre Història de l’Agronomia: “molts dels avantatges que 

ofereix aquest moviment no estan a l’abast de les capes poblacionals més desfavorides, 

i en el cas concret del Tercer Món, només beneficiarien als estrats socials 

econòmicament més elevats”. 
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Més enllà de la distribució desigual dels beneficis que es van derivar de la 

Revolució Verda, aquest moviment va comportar una sèrie de problemes de tipus 

ambiental, alguns dels quals són: l’erosió genètica i la disminució de la diversitat 

biològica deguts a la utilització de varietats d’alt rendiment i la degradació del sòl a causa 

de l’ús abusiu de fertilitzants químics i pesticides (Prahbu, 2012). A més, amb aquest 

model l’agricultura va esdevenir petro-depenent ja que gran part dels elements 

necessaris en el procés productiu van passar a dependre, de forma directa o indirecta, 

del petroli.  

Com a resposta a les conseqüències negatives que es van derivar de la 

Revolució Verda (tant a nivell sòcio-econòmic com a nivell biològic-ambiental) va néixer 

el convenciment en una part de la societat de la necessitat d’un canvi en el model agrari 

en que es recuperés la dimensió ecològica com una part essencial de la producció 

agrària, i retornar així la sostenibilitat dels sistemes agronòmics. 

L’agroecologia, que segons Wezel et al. (2009) neix com a ciència a la dècada 

de 1930, dóna resposta al canvi de model demandat per aquest sector social, ja que té 

com a objectiu principal obtenir mètodes de producció que respectin el medi ambient i 

promoguin la igualtat social i la sostenibilitat ecològica dels sistemes. Més endavant, a 

la dècada del 1960 l’agroecologia neix com a moviment social i, per últim, a la dècada 

del 1980 ho fa com a pràctica agrícola. 

Eduardo Sevilla Guzmán, autor destacat en l’àmbit de l’agroecologia, proposa 

una definició d’agroecologia que descriu de forma molt encertada la naturalesa 

d’aquesta disciplina: 

“L’agroecologia pot definir-se esquemàticament i de forma operativa com la 

consecució del maneig ecològic dels recursos naturals per, mitjançant accions locals 

endògenes, de naturalesa socioeconòmica, generar processos de transformació i 

sostenibilitat social entre productors i consumidors, en la seva acció articulada amb els 

moviments socials per incidir en les polítiques públiques” (Sevilla Guzmán, 2007). 

En els darrers anys, hi ha hagut un moviment en col·lectius propers a l’educació 

ambiental que han impulsat treballar els principis i idees de l’agroecologia al món 

educatiu, el que es coneix amb el nom d’agroecologia escolar. 
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3.1.2 De l’agroecologia a l’agroecologia escolar: el procés de transposició 

didàctica 

Al plantejar-nos treballar didàcticament amb un referent com l’agroecologia, cal 

realitzar una reconstrucció del concepte d’agroecologia que permeti convertir-lo en 

quelcom didàctic, amb un sentit educatiu.  

Les escoles, doncs, no poden fer agroecologia en els mateixos termes en que 

ho fan els agricultors, els científics o els moviments socials, sinó que han de crear la 

seva pròpia dimensió, amb uns objectius i una naturalesa propis. Per assolir aquesta 

dimensió pròpia, l’agroecologia s’ha de sotmetre a un procés de reconstrucció escolar 

que li permeti crear la base didàctica i pedagògica que necessita l’agroecologia escolar, 

el que es coneix amb el nom de transposició didàctica.  

Segons Llerena (2015), la transposició didàctica és definida per primer cop pel 

sociòleg Verret l’any 1975 en Le temps des études com “les transformacions que pateix 

el coneixement en el moment de l’exposició didàctica”. Més endavant, es definida per 

Chevallard (1998) com el “treball” que transforma un objecte de coneixement (com ho 

és l’agroecologia) en un objecte d’ensenyança (com ha de ser l’agroecologia escolar). 

3.1.3 Llenguatges, àmbits i dimensions de l’Agroecologia Escolar 

A continuació, s’expliquen la naturalesa, els objectius i les característiques 

principals de l’agroecologia escolar a partir dels seus llenguatges, àmbits i dimensions.  

1) Llenguatges 

Tant l’agroecologia com l’agroecologia escolar tenen una naturalesa 

interdisciplinària que promou i impulsa el diàleg de diferents coneixements o 

epistemologies com a eina d’enriquiment cultural i emocional. En el cas de l’agroecologia 

escolar es distingeixen dues epistemologies, que alhora es troben associades a dos 

llenguatges diferents: l’epistemologia escolar, en la que predomina el llenguatge 

científic, i  l’epistemologia agrícola, en la que predomina el llenguatge tradicional.  

El llenguatge científic juga un paper essencial a l’hora d’aproximar els alumnes 

a la producció d’aliments vinculada a la conservació del medi ambient. Cal destacar, 

però, que l’activitat científica escolar és una entitat diferenciada a l’activitat científica 

experta i que evoluciona de manera diferent (Amat, 2014). Aquesta, també ha estat 

sotmesa a un procés de transposició didàctica de vàries ciències, com ara la química, 

la física, la biologia o l’ecologia. L’objectiu de la ciència escolar no és un altre que donar 

als infants les habilitats i competències perquè siguin capaços d’entendre i interpretar el 

món que els envolta i a intervenir en ell com a membres actius de la societat.  
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El llenguatge tradicional és el llenguatge propi de les cultures que històricament 

s’han vist excloses o desplaçades per les societats modernes occidentals (cultures 

indígenes, neo-indígenes i rurals). Un dels propòsits principals de l’agroecologia escolar 

és la recuperació de la diversitat cultural del planeta (Llerena, 2015) i per tant, es 

considera essencial reconèixer els coneixements tradicionals de totes aquestes 

cultures, que es caracteritzen per tenir un enfoc més sostenible en la producció, 

distribució i consum d’aliments. En el nostre territori, en el que no hi ha presència 

indígena ni neo-indígena, els coneixements tradicionals no científics vinculats al món 

rural sí prenen un paper important, amb milers d’anys de coneixements i pràctiques de 

llargues arrels (Llerena, 2015). 

2) Àmbits 

Un altre dels objectius principals que tenen en comú l‘agroecologia i 

l’agroecologia escolar és la transformació de la relació de la societat amb l’aliment. En 

aquest procés, el camperol té una figura molt destacada com a productor principal 

d’aquets aliments que ha de reivindicar i recuperar (Sevilla Guzmán, 2011). La resta de 

la societat, però, també ha de participar activament en els altres components que 

conformen el sistema alimentari, també coneguts com els àmbits de l’agroecologia. 

Aquests àmbits de l’agroecologia són: la producció, la distribució, la transformació, la 

comercialització, el consum i el residu. (Llerena, 2015).  

En el cas de l’agroecologia escolar existeix també un sistema alimentari propi en 

el context escolar que està connectat amb el sistema alimentari local i global (Rekondo, 

2015). Aquí, cada àmbit es relaciona fortament amb un espai concret com ara l’hort, la 

granja escolar (menys habitual), la cuina o el menjador. 

3) Dimensions  

L’agroecologia escolar compta amb tres dimensions diferents (la científica, la 

tecnològica i la social) que reflecteixen els espais de treball des dels quals es treballen 

els aspectes principals de l’agroecologia escolar.  

La dimensió científica treballa de forma integrada els àmbits del sistema 

alimentari (Rekondo, 2015). La dimensió tecnològica fa referència al component pràctic, 

experimental i vivencial que forma part de la pràctica agroecològica escolar. La dimensió 

social de l’agroecologia escolar és la que impulsa una comprensió dels aspectes polítics, 

econòmics, socials i culturals en l’espai escolar, tal i com afirma Llerena (2015).  
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3.1.4 Conclusions sobre l’agroecologia escolar 

L’agroecologia escolar és una proposta educativa de caràcter crític, participatiu i 

transformador que es veu orientada per l’agroecologia. Té, però, un entitat pròpia 

gràcies a haver-se sotmès a un procés de transposició didàctica. En la seva tasca 

d’aproximació a les relacions escola-comunitat, l’agroecologia escolar valoritza els 

diferents llenguatges i epistemologies del sistema alimentari, com són la ciència escolar 

i els coneixements no científics (Llerena, 2015). L’agroecologia escolar busca despertar 

una consciència crítica envers el sistema alimentari en els primers  estadis vitals per 

fomentar societats futures conscients del món que els envolta, amb capacitat crítica i 

participativa en els canvis. 

3.2 L’etnobotànica i les plantes medicinals en el marc de l’agroecologia 

escolar 

A continuació s’expliquen les característiques principals de l’etnobotànica i 

l’etnofarmacologia i es relacionen amb els principis d’actuació de l’agroecologia escolar. 

3.2.1 L’etnobotànica i l’etnofarmacologia 

L’etnobotànica és una ciència relativament jove, que comença a prendre forma 

a finals de segle XIX. El terme etnobotànica fou encunyat pel botànic nord-americà John 

W. Harshberger l’any 1895 per a descriure estudis sobre plantes usades pels pobles 

primitius i aborígens (Bonet & Vallès, 2006). Actualment, però, el terme etnobotànica té 

un significat més ampli i engloba l’estudi del conjunt de relacions que s’estableixen entre 

els grups humans i el seu entorn vegetal. Tal i com afirmen Rivera & Obón (1998) les 

relacions són múltiples i afecten molts àmbits de l’activitat humana quotidiana, des de 

l’alimentació i la salut fins a la vestimenta i la cosmètica, passant per l’ornamentació i 

les creences religioses.  

Segons Bonet & Vallès (2006), hi ha dos objectius fonamentals que es troben a 

la base de tota recerca etnobotànica, i són: contribuir al coneixement de la biodiversitat 

vegetal i facilitar la possibilitat d’aprofitament científic d’aquesta parcel·la del saber 

popular. Els mateixos autors remarquen la urgència de complir amb el primer dels 

objectius, pel fet de que aquests coneixements tradicionals es concentren en gran 

mesura en persones d’edat avançada, amb el risc de pèrdua que això comporta.   

Una de les àrees d’estudi que es troba dins de l’etnobotànica és 

l’etnofarmacologia, que estudia els usos tradicionals de les plantes com a medicaments. 

Gausachs (2007) destaca la definició de María José Alonso, vocal de Plantes Medicinals 

del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona com “aquelles que contenen una o més 
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substàncies (principis actius) capaces de prevenir, alleujar o curar determinades 

malalties o afavorir processos biològics”. Es coneixen al voltant de mig milió de plantes 

vasculars en tot el món i d’aquestes, com a mínim un 10% (40.000 a 50.000 espècies) 

han estat utilitzades amb un ús medicinal en una o altra part del planeta (Rivera & Obón, 

1998).  

3.2.2 Etnobotànica i les plantes medicinals a Catalunya 

A Catalunya, la cultura etnobotànica ha estat (i encara és avui en dia) força 

important, i és que són moltes les espècies vegetals que són utilitzades en el dia a dia 

de les persones (Gausachs, 2007). L’il·lustre precedent de l’etnobotànica mediterrània 

és el Dr. Pius Font i Quer (1888-1964), el qual recollí un cúmul de sabers populars sobre 

les plantes en les seves campanyes per la península ibèrica i el nord d’Àfrica (Bonet & 

Vallès, 2006). 

L’ús tradicional de plantes medicinals a Catalunya ha estat molt notable 

històricament, especialment a les zones rurals, on no fa gaires anys era l’únic sistema 

practicat per a guarir tota mena d’afeccions (Romo, 1991). La riquesa botànica de la 

nostra terra (només a la Serra de Collserola es poden trobar unes 200 espècies de 

plantes aromàtiques medicinals), el caràcter emprenedor i mercantil dels seus habitants, 

així com la precarietat de les atencions sanitàries en moltes zones rurals aïllades 

geogràficament han estat factors decisius per fer de Catalunya una regió amb una forta 

tradició herbolària (Gausachs, 2007).   

3.2.3 La diversitat biocultural, el coneixement ecològic tradicional i la memòria 

biocultural 

Des dels seus inicis, l’espècie humana s’ha servit dels recursos naturals per 

satisfer les seves necessitats. Alhora, les diferents cultures s’han hagut d’adaptar al seu 

medi ambient i s’han vist influïdes i modelades per aquest en un procés adaptatiu (Maffi 

& Woodley, 2010). Sorgeix d’aquesta manera una profunda interrelació entre la diversitat 

cultural de les diferents poblacions humanes i la diversitat biològica que es troba a la 

natura circumdant (Maffi, 2005). D’aquesta xarxa d’interdependència que es dóna entre 

la diversitat biològica del medi i la diversitat cultural de les comunitats que se’n 

beneficien, neix el concepte de diversitat biocultural. Aquesta nova dimensió de 

diversitat comprèn la diversitat de la vida en totes les seves manifestacions biològiques 

i culturals, que es relacionen entre si en sistemes socioecològics complexos i adaptatius 

(Maffi, 2007).  
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Fruit del procés de coevolució que es dóna entre naturalesa i cultura, es generen 

diferents formes d’adaptació i modificació de l’hàbitat que es configuren en forma de 

sistema de coneixement: el coneixement ecològic tradicional o CET. Aquest, es pot 

definir com un cos acumulatiu de coneixements, pràctiques, creences, institucions i 

cosmovisions que han evolucionat mitjançant processos adaptatius i s’han transmès de 

generació en generació a través de la transmissió cultural. Es tracta d’un tipus de 

coneixement adaptatiu i dinàmic, que té la capacitat d’adaptar-se als canvis ecològics i 

econòmics que pateix el nostre món canviant (Maffi i Woodley, 2010). 

Resulta vital preservar aquest conjunt de coneixements ja que tenen un efecte 

positiu tant en les poblacions humanes, millorant el seu benestar, com en el medi, 

contribuint a la gestió sostenible dels recursos (Gómez-Baggethun et al., 2013). La 

millora de la salut humana, l’afavoriment de la identitat cultural, l’ajuda a la gestió dels 

canvis socioeconòmics en el món rural i la contribució a la generació i conservació de 

l’agrobiodiversitat són només alguns dels beneficis que comporten la preservació del 

coneixement ecològic tradicional.  

La diversitat biocultural està intrínsecament lligada al coneixement ecològic 

tradicional, i ambdós formen part del que s’ha anomenat memòria biocultural, l’expressió 

a dia d’avui d’un llarg llegat històric d’interrelacions entre els éssers humans i la 

naturalesa. (Toledo & Barrera-Bassols, 2008) 

El coneixement envers els usos medicinals de les plantes remeieres, que té un 

pes important en aquest projecte, formaria part del cos de coneixements pertanyents al 

CET, i per extensió, a la nostra memòria biocultural. Aquests coneixements, però, també 

han arribat a formar part de la ciència occidental, que ha absorbit part d’aquests 

coneixements i els ha utilitzat com a base de la farmacologia moderna.  

3.2.4 L’ús de plantes medicinals com a eina de recuperació de la memòria 

biocultural 

Les plantes medicinals tenen associat un fort component de coneixements 

tradicionals que es troben en risc d’erosió degut al creixent despoblament de les zones 

rurals i al fenomen d’aculturació, que segons Bonet i Vallès (2006) es definit per Ember 

& Ember (1997) com l’adopció de l’anomenada cultura moderna en detriment de la 

tradicional (considerada inferior). Per aquest motiu, es planteja el treball amb la vessant 

més tradicional dels coneixements sobre plantes medicinals com a eina de recuperació 

de la memòria biocultural. En aquest treball la recuperació de la memòria biocultural es 

planteja des de l’àmbit educatiu, la qual cosa permet potenciar la vessant de recuperació 

de coneixements tradicionals pròpia del camp de l’agroecologia escolar.
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4 Metodologia 

Per assolir l’objectiu de desenvolupar una proposta educativa sobre plantes 

medicinals s’estableixen dues línies d’actuació que ajuden a fonamentar la proposta: 

 Recerca qualitativa sobre els coneixements tradicionals de plantes 

medicinals a la Província de Barcelona. 

 Desenvolupament d’un espai de cultiu de plantes medicinals a un centre 

escolar del municipi de Sant Cugat del Vallès.  

4.1 Recerca qualitativa sobre els usos tradicionals de plantes medicinals 

A continuació s’explica el procediment concret que s’ha fet servir per a poder dur 

a terme la recerca qualitativa sobre els usos tradicionals de les plantes medicinals al 

municipi de Sant Cugat del Vallès.   

4.1.1 Plantejament metodològic 

Es planteja la recerca qualitativa a partir de la recollida de coneixements 

tradicionals en persones residents actualment al municipi que hagin fet ús de les plantes 

medicinals en alguna etapa de les seves vides. Els coneixements que es recullen 

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

emmagatzematge, conservació i preparació de remeis curatius.  

4.1.2 Sistema de recollida de dades 

El mètode que es proposa com a eina de recerca és l’entrevista grupal, una 

conversa que es desenvolupa en un context de discussió grupal i que té uns objectius 

de recerca concrets (Iñiguez, 2008).  

Es dissenya una entrevista grupal (annex II) en que es tracten aspectes d’usos 

tradicionals de les plantes medicinals. L’objectiu de l’entrevista és valorar (tant pel que 

fa a aspectes de dinàmica, interacció i obtenció d’informació) l’opció d’establir un 

contacte entre el col·lectiu entrevistat i els alumnes dels centres escolars en els quals 

es desenvolupi la proposta educativa.  

4.1.3 Mostra 

Es considera que el col·lectiu entrevistat ha de complir una sèrie de premisses, 

que venen determinades pels objectius finals de la recerca:  
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- Persones que hagin tingut (en algun moment de la seva vida) una certa 

experiència amb plantes medicinals i que puguin compartir aquests 

coneixements amb els infants. 

- Persones que tinguin una vinculació (més o menys directa) amb el municipi 

de Sant Cugat del Vallès.  

- Persones que es puguin beneficiar social i emocionalment del contacte amb 

el col·lectiu d’alumnes participants a la proposta educativa. 

Es valoren diferents col·lectius que es considera que encaixen en el perfil buscat 

de la mostra (avis i àvies dels alumnes que participen en la proposta educativa, 

informants clau de Sant Cugat del Vallès i avis i àvies de les residències del municipi) 

però finalment es decideix realitzar l’entrevista al col·lectiu d’avis i àvies de les 

residències del municipi. Es considera que aquest col·lectiu és el que més es pot 

beneficiar del contacte amb els infants i també que la funció de la residència com a 

entitat col·laboradora pot facilitar la logística de l’activitat i fer-la perdurar en el temps.  

L’entrevista permetrà valorar si les altres premisses es compleixen segons les 

necessitats requerides per a l’activitat o si, per contra, s’haurà de valorar un altre 

col·lectiu.   

Un cop decidit el col·lectiu amb el qual es realitza l’entrevista s’estableix contacte 

amb dues llars d’avis del municipi que accepten incloure l’entrevista grupal dins del seu 

calendari d’activitats (Residència Sant Cugat i Residència Sant Salvador).     

El grup de persones entrevistades resideix actualment al municipi de Sant Cugat. 

No obstant, no es pot assegurar que tots els membres del grup hagin residit a la 

província de Barcelona el temps suficient com per assegurar que la seva experiència 

amb plantes medicinals estigui vinculada a la zona d’estudi. D’aquesta manera, es 

demana a la residència que organitzi els diferents grups segons un criteri de procedència 

dels entrevistats per tal d’observar si existeixen diferències destacades en les espècies 

esmentades o el processament i ús d’aquestes. El criteri que es marca per a la 

conformació dels grups és el següent:  

Grup 1: la persona ha nascut a la província de Barcelona o ha migrat a la mateixa 

durant la infantesa o la joventut. 

Grup 2: la persona ha nascut fora de la província de Barcelona i ha migrat a la 

mateixa durant la maduresa o la vellesa.  
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S’aconsella que la mida dels grups s’estableixi segons les indicacions d’Iñiguez 

(2008), que considera que amb una mida d’entre 6 i 10 persones es produeix una 

dinàmica d’interaccions òptima per produir informació grupal i garantir el bon 

desenvolupament de l’entrevista. No obstant, la conformació dels grups depèn en darrer 

terme de les situacions particulars de cada residència. Finalment, a la residència Sant 

Salvador es conformen 2 grups de 4 i 5 participants cadascun, mentre que a la 

residència Sant Cugat es conforma un únic grup de 8 persones en el que es troben 

persones pertanyents als dos grups aconsellats segons la procedència.  

En total s’entrevista a 17 persones (15 dones i 2 homes) d’edats que oscil·len 

entre els 77 i els 99 anys. A l’annex I (Taula 6) s’inclou informació d’interès de les 

persones participants en les diferents entrevistes grupals. 

4.1.4 Desenvolupament de l’entrevista 

En el desenvolupament de l’entrevista es procura generar un clima distès i 

agradable per facilitar la intervenció de tots els participants. La moderadora de 

l’entrevista intervé en el plantejament de les preguntes i en l’organització dels torns de 

paraula quan és necessari, exercint un control suau però mai intrusiu sobre el grup. Es 

segueix l’ordre establert en un guió elaborat de forma prèvia (annex II), però sempre 

adaptant-se als diferents contextos i situacions particulars de cada grup.  

Al llarg de l’entrevista es produeixen una sèrie de situacions pròpies dels 

processos de discussió grupals (solapament d’intervencions, falta d’interès pel tema, 

establiment de rols específics entre els entrevistats, etc.) i les característiques concretes 

del col·lectiu entrevistat (falta d’audició, problemes de memòria, etc.) que la persona 

conductora de l’entrevista soluciona sempre des d’un to amable i educat. D’aquesta 

manera, es recondueixen aquelles situacions que es consideren perjudicials per a la 

correcta dinàmica de l’entrevista.   

4.2 Creació d’espais de cultiu de plantes medicinals a centres educatius  

A continuació s’explica el procediment concret que s’ha dut a terme per 

desenvolupar un espai de cultiu de plantes medicinals al centre d’Educació Primària Pi 

d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès.   

4.2.1 Plantejament metodològic 

Es proposa el desenvolupament d’un espai de cultiu de plantes medicinals que 

serveixi perquè els alumnes es familiaritzin amb les plantes medicinals més 

representatives de la zona, les seves característiques morfològiques i les seves 
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propietats medicinals. Alhora, la dinamització d’aquesta activitat ofereix la possibilitat 

d’ampliar el projecte d’hort escolar ecològic ja existent al centre. L’experiència es 

planteja des d’una òptica experimental, de manera que es pugui valorar la correcta 

adequació de l’activitat per tal d’ampliar-la a altres centres educatius o estudiar altres 

opcions en cas de que l’experiència no tingui l’adequació esperada.  

4.2.2 Disseny de l’espai de cultiu: l’espiral de plantes medicinals  

Es decideix desenvolupar l’espai de cultiu de plantes medicinals en una 

construcció en forma d’espiral. Aquest disseny el suggereix una estudiant de biologia de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que participa en el disseny de la proposta 

educativa, la Berta Claramunt. La seva experiència amb “espirals de plantes medicinals” 

va ser adquirida a l’estada de pràctiques universitàries que va realitzar al Brasil. La 

construcció en espiral és una tècnica que es relaciona amb la permacultura, una branca 

del disseny agrícola ecològic. Els seus fundadors, Bill Mollison i David Holmgren, són 

dos ecòlegs australians que van iniciar a la dècada dels 70 el desenvolupament de 

sistemes agrícoles seguint els patrons i processos que es donen a la natura.  

Segons les fonts d’informació trobades sobre “l’espiral de plantes aromàtiques” 

(entre les quals no es troba cap document científic acadèmic), aquesta construcció és 

un mètode que permet cultivar plantes amb diferents necessitats ambientals de llum i 

humitat. Segons detallen les mateixes fonts de consulta, la forma circular d’aquesta 

construcció fa que en un mateix espai es donin totes les orientacions possibles, 

cadascuna de les quals rep una insolació variable (sent la orientació sud la més 

assolellada i la orientació nord la menys). A més, el pendent de la construcció provocarà 

que l’aigua del reg o de la pluja s’acumuli a la base de l’espiral, que alhora és la part 

més ombrívola degut a la projecció de les ombres generades pels pisos superiors de 

l’espiral. Aquests dos fets 

generen un microclima més 

humit a la base de l’espiral. 

D’aquesta manera, a la 

construcció en espiral es 

crearan 4 microclimes diferents, 

que es resumeixen a la figura 

següent: 

 

 

Figura 1. Representació esquemàtica dels diferents microclimes que 

es generen a l’espiral de cultiu de plantes aromàtiques (elaboració 

pròpia). 
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4.2.3 Procés de construcció de l’espiral de plantes aromàtiques 

1) Material emprat 

- 1 m3 de substrat (barreja de terra de l’hort, compost i adob orgànic). 

- Pales de vàries mides.  

- Entre 30 i 35 teules velles. 

- Exemplars de diferents espècies de plantes medicinals.   

2) Procés de construcció 

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, el compost i l’adob orgànic. 

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 degut a l’escorrentia. Un cop 

acabat el procés de construcció de l’espiral es rega 

perquè l’aigua comenci a drenar i passades unes 48 h es 

trasplanten les diferents espècies vegetals.  

 

4.2.4 Tria de les espècies de plantes medicinals 

A partir de la recerca en diverses fonts de consulta del camp de la botànica1 

s’elabora una llista (annex I, Taula 8) amb les espècies que es consideren més 

adequades per plantar al centre escolar. La llista s’elabora a partir de l’establiment 

d’unes categories basades en criteris biològics i educatius que contenen alhora diferents 

subcategories que representen diferents graus d’adequació (representant-se amb el 

                                                
1 Flora manual del Països Catalans (Bolòs & Vigo, 2005); “Plantas medicinales, el dioscórides renovado” 

(Font, 1999); Herbaris virtuals de la UB i la UIB; i el Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. 

Imatge 1. Procés de construcció de 

l’espiral de cultiu (imatge pròpia). 
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símbol “+” la mínima adequació i amb el símbol “+++” la màxima adequació per a la 

categoria concreta). Les categories i subcategories que s’han establert són les següents: 

1) Adaptació a les condicions ambientals i vinculació amb el territori  

Es considera important que les espècies triades es trobin a la regió mediterrània, 

tant per un aspecte d’adaptació a les condicions ambientals, com per un aspecte de 

vinculació amb el territori en la proposta educativa. Les subcategories que s’utilitzen per 

valorar aquest aspecte són:  

 Espècie al·lòctona o introduïda2: + 

 Espècie autòctona o nativa: ++ 

 Espècie autòctona present al triangle format entre Manresa, Sitges i Mataró: +++ 

2) Viabilitat i adaptació a l’espai 

Un aspecte bàsic que compleixen les espècies escollides és que siguin 

cultivables i es trobin disponibles al planter3. Aquestes, a més, han de complir una sèrie 

de premisses d’adaptació a l’espai concret en que es desenvolupa la proposta: la 

construcció en espiral. En aquest espai, els arbres i els arbustos de mida gran no són 

opcions viables, quedant exclosos de la selecció. Les subcategories aquí són: 

 Arbust de mida petita: + 

 Mata: ++ 

 Herba: +++ 

3) Cicle vital 

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de decidir les espècies més indicades 

per a la proposta de cultiu en espiral és el cicle vital de la planta, ja que per aquest tipus 

de propostes resulten més indicades les espècies perennes que les anuals o bianuals, 

pel fet de tenir una presència constant a l’espai de plantes medicinals. D’aquesta 

manera, es marquen les següents subcategories: 

 Espècie anual: +  

 Espècie bianual: ++ 

 Espècie perenne: ++ 

                                                
2 Incloent-se les espècies cultivades, subespontànies o naturalitzades.   

3 Criteri establert a partir de la disponibilitat d’espècies a Cal Vernet (distribuïdor de planter ecològic i 

autòcton als mercats ecològics del Vallès) durant els mesos compresos entre març i juny de 2016. 
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4) Grau de representativitat de coneixements tradicionals 

Un dels objectius de la proposta educativa és la recuperació de coneixements 

tradicionals. Per aquest motiu es valorarà que les espècies escollides hagin tingut un ús 

tradicional a la zona d’estudi. Per tal de valorar aquest aspecte es tenen en compte dos 

fonts de referència diferents: el llibre Plantes remeis i cultura popular del Montseny 

(Bonet & Vallès, 2006) (per considerar-se l’estudi etnobotànic més proper a la zona 

d’estudi) i l’entrevista realitzada als avis de les residències de Sant Cugat del Vallès (per 

ser la font de coneixement tradicional més directa pels infants). Les subcategories en 

aquest cas són: 

 Espècies esmentades al llibre de referència: + 

 Espècies esmentades a les entrevistes: ++ 

 Espècies esmentades a les dues anteriors: +++ 

5) Adequació pedagògica dels usos medicinals representats  

El fet de que la proposta es realitzi en un context escolar implica que s’hagin de 

valorar una sèrie de criteris concrets, com ara que les espècies presents a l’espiral no 

presentin propietats tòxiques ni psicotròpiques (Aquestes condicions són de caràcter 

excloent). Un altre aspecte que es considera és el fet de que les plantes medicinals 

tinguin uns usos medicinals que puguin ser identificats i treballats amb infants d’educació 

primària4. Les condicions que es marquen per valorar aquest aspecte són les següents:  

 Espècies amb adequació pedagògica baixa (entre 1 i 2 usos medicinals 

aprofitables en etapes d’educació primària) : + 

 Espècies amb adequació pedagògica mitja (entre 3 i 4 usos medicinals 

aprofitables en etapes d’educació infantil): ++ 

 Espècies amb adequació pedagògica alta (més de 4 usos medicinals 

aprofitables en etapes d’educació primària): +++ 

4.2.5 Transplantament de les espècies vegetals 

Les espècies adquirides es disposen a l’espiral segons els requisits ambientals 

de cada espècie (condicions de llum i humitat) i tenint en compte les associacions 

positives o negatives que es donen entre elles (annex I, Taules 7 i 9).  

                                                
4 Es considera que aquests usos són els de carácter antisèptic, aniinflamatori, digestiu, 

anticatarral i relaxant.  
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5 Resultats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts a les dues activitats realitzades 

per fonamentar la proposta educativa que s’elabora com a projecte final d’aquest estudi: 

les entrevistes grupals al col·lectiu resident a les dues residències del municipi 

(Residència Sant Salvador i Residència Sant Cugat) i la construcció d’un espai de cultiu 

de plantes medicinals a l’escola Pi d’en Xandri de Sant Cugat del Vallès. 

5.1 Resultats de les entrevistes grupals 

Es realitza una anàlisi de diferents aspectes de les entrevistes grupals: 

 Informació obtinguda 

 Dinàmica i interacció  

5.1.1 Informació obtinguda 

En el conjunt de les 3 entrevistes s’esmenten un total de 20 espècies de plantes 

medicinals5 pertanyents a 13 famílies botàniques diferents (Taula 1). S’observa que la 

família Lamiaceae és la que compta amb una major representació, amb 7 de les 20 

espècies esmentades. 

Taula 1. Noms populars es classificats segons les espècies i les famílies botàniques a les quals pertanyen. 

                                                
5 Al llarg de tot el document s’utilitza el nom científic de les espècies vegetals seguint el criteri del 

llibre Flora Manual dels Països Catalans (2005). 

Nom popular Espècie Família botànica 

Julivert Petroselinum crispum (Mil.) Hill Apiaceae 

Camamilla Matricaria recutita L. Asteraceae 

Figuera de moro Opuntia màxima Mill. Cactaceae 

Cua de cavall Equisetum telmateia Ehrh. Equisetaceae 

Ginesta Spartium junceum L. Fabaceae 

Espígol Lavandula dentata L.  
 
 
Lamiaceae  

Menta Mentha spicata L. 

Poliol Mentha pulegium L. 

Orenga Origanum vulgare L.  

Romaní Rosmarinus officinalis L. 

Sajolida Satureja montana L. subsp. montana  

Farigola Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 

Llorer Laurus nobilis L. Lauraceae 

All Allium sativum L. Liliaceae 

Ceba Allium cepa L. 

Eucaliptus Eucaliptus globulus Labill. Myrtaceae 

Boldo Peumus boldus Molina Monimiaceae 

Ruda Ruta chapelensis L. subsp. chapelensis Rutaceae 

Tabaquera Nicotiana tabacum L. Solanaceae 

Til·ler Tilia platyphyllos Scop. Tiliaceae 
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No totes les espècies s’esmenen amb la mateixa freqüència en el conjunt de les 

tres entrevistes. A la Figura 2 es mostren aquestes diferències i es pot observar que 5 

de les 20 espècies (25%) tenen una freqüència relativa d’esmena del 100%, 5 de les 20 

espècies (25%) tenen una freqüència d’esmena del 66,6% i 10 de les 20 espècies (50%) 

tenen una freqüència d’esmena del 33’3%.  

 

Figura 2. Freqüències relatives d’esmena de les espècies expressades respecte el número d’entrevistes 

totals (essent 100%: esmentada a les tres entrevistes).   

De les 20 espècies esmentades a les entrevistes 9 són coincidents amb la llista 

de plantes recomanades per incloure a l’espai medicinal (Annex I, Taula 8), el que 

representa un 45% del total d’espècies de la llista de referència (Taula 2). Cal destacar 

que dues de les espècies mencionades a les entrevistes (Ruta chapelensis L. subsp. 

chapelensis i Nicotiana tabacum L. )  van ser excloses de la llista de referència per 

presentar un risc de toxicitat (Font, 1999).  

Espècies esmentades a les entrevistes i aparegudes a la llista de referència 

Lavandula dentata L. Mentha pulegium L Rosmarinus officinalis L. 

Matriarcaria recutita L. Origanum vulgare L. Satureja montana L. subsp. montana 

Mentha spicata L. Petroselinum crispum (Mill.) Hill Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 

Freqüència relativa de representació respecte el total d’espècies de la llista de referència: 45% 

Taula 2. Espècies esmentades a les entrevistes grupals i a la llista de plantes més indicades per l’espai 

escolar de plantes medicinals. A l’última fila s’indica el percentatge que representa aquest número de 

plantes sobre el total de plantes de la llista de referència. 
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No totes les espècies s’esmenten per les seves propietats medicinals, sinó que 

també s’esmenten espècies a les quals se’ls hi atribueixen propietats culinàries, 

aromàtiques o ornamentals (Taula 3).  

Espècies esmentades Propietats medicinals Altres propietats 

Allium cepa L.    

Allium sativum L.    

Equisetum telmateia Ehrh.    

Eucaliptus globulus Labill.    

Laurus nobilis L.  culinària 

Lavandula dentata L.  aromàtica 

Matricaria recutita L.    

Mentha pulegium L.    

Mentha spicata L.   culinària 

Nicotiana tabacum L.    

Opuntia màxima Mill.    

Origanum vulgare L.    culinària 

Petroselinum crispum (Mil.) Hill  culinària 

Peumus boldus Molina    

Rosmarinus officinalis L.   culinària 

Ruta chapelensis L. subsp. 
chapelensis 

   

Satureja montana L. subsp. montana   culinària 

Spartium junceum L.  ornamental 

Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris   culinària 

Tilia platyphyllos Scop.    

Freqüència relativa 75% 40% 

Taula 3. Taula resum de les espècies a les que s’atribueixen propietats medicinals i d’altres propietats 

(segons els entrevistats). A l’última fila apareixen les freqüències relatives d’atribució de propietats 

medicinals i atribució d’altres tipus de propietats respecte el total de plantes esmentades.   

A la Taula 4 es mostren les diferents propietats medicinals esmentades a les 

entrevistes i els usos específics que s’atribueixen a les diferents espècies. S’observa 

que la farigola (Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris) és l’espècie amb més atribucions 

medicinals, ja que apareix en 7 de les 8 categories esmentades.   

Propietat medicinal Ús específic Espècies 

Antisèptic Ferides de la pell Thymus vulgaris L. subs vulgaris 
Equisetum telmateia Ehrh. 

Infeccions oculars Matricaria recutita L. 
Opuntia màxima Mill. 

Infeccions bucals Thymus vulgaris L. subs vulgaris 

Infeccions vies urinàries Thymus vulgaris L. subs vulgaris 

Infeccions conducte auditiu 
extern 

Ruta chapelensis L. subsp. chapelensis  

Antiàlgic Emenagogs Thymus vulgaris L. subs vulgaris 
Matriarcaria recutita L.  

Alleujament dolors hepàtics Peumus boldo Molina 

Antiinflamatori Osteoarticular Thymus vulgaris L.  

Muscular Nicotiana tabacum L.  

Digestiu Facilitar digestions pesades Mentha spicata L.  
Matriarcaria recutita L.  

Anticatarral/Antigripal Descongestiu broncopulmonar Mentha spicata L.  
Rosmarins officinalis L. 
 Eucaliptus globulus Labill. 
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Antitussígen Allium cepa L. 

Depuratiu  Depuratiu sanguini Allium cepa L. 
Allium sativum L. 

Emol·lient Tractament d’èczemes   Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris  

Relaxant/Sedant Tractaments d’estats de nervis o 
ansietat 

Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 
Mentha pulegium L. 
Tilia platyphyllos Scop.    
 

Taula 4. Categories genèriques, usos específics i espècies a les quals s’atribueixen aquests usos. 

El vocabulari emprat pels entrevistats per referir-se a les diferents propietats 

medicinals de les plantes esmentades és de tipus col·loquial, amb una absència total de 

tecnicismes propis del camp de l’etnofarmacologia. Algunes de les expressions que 

s’han fet servir al llarg de les diferents entrevistes són: 

- “Pels encostipats”, fent referència a plantes amb propietats descongestives 

pulmonars com l’eucaliptus (Eucaliptus globulus Labill.). 

- “Per calmar els nervis” per plantes amb propietats relaxants com la til·la (Tilia 

platyphyllos Scop.). 

- “Pels dolors de les dones” per les plantes amb propietats emmenagogues 

com la farigola (Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris).  

A la Figura 3 es mostren totes les categories mencionades i la seva importància 

relativa, on es pot veure que les categories d’antisèptic (23%) i anticatarral (18%) són 

les que tenen més plantes associades.   

 

Figura 3. Importància relativa de les propietats medicinals segons el número de plantes que conté cada 

categoria respecte el total. 

En la fase d’anàlisi de les entrevistes s’observa que els grups entrevistats no 

s’adapten suficientment als criteris de procedència establerts. Aquest fet, juntament amb 

la fusió dels dos grups a la residència Sant Cugat i el baix nombre de persones 

entrevistades no permeten assegurar que no es doni cap mena de diferència en la 

informació obtinguda segons la procedència dels entrevistats.   
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La informació referent als llocs de recol·lecció és bastant inespecífica, amb 

comentaris com “es troben a tot arreu”, “al bosc” o “als marges dels camins”. En casos 

puntuals, però, els entrevistats recorden zones de recol·lecció molt concretes. Pel que 

fa a l’època de l’any més òptima per a la recol·lecció, també s’obté una informació de 

caràcter bàsic. Hi ha consens, però, 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 emmagatzemament posterior 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. Només hi ha una preparació que consisteix en una 

maceració en alcohol amb fulla de tabaquera (Nicotiana tabacum L. ) i algun remei en 

que s’utilitza la planta fresca sense cap mena de preparació, com ara la ruda (Ruta 

chapelensis L. subsp. chapelensis) per les infeccions d’oïda i la ceba (Allium cepa L.) 

com a antitussigen. S’indica que els remeis elaborats a base d’infusions es poden 

prendre via oral com ara el romaní (Rosmarins officinalis L.), la til·la (Tilia platyphyllos 

Scop.) i la menta (Mentha spicata L. ); aplicar externament amb un cotó humitejat com 

en el cas camamilla (Matricaria recutita L. ) i la cua de cavall (Equisetum telmateia Ehrh.); 

utilitzats per realitzar bafs anticongestius com amb l’eucaliptus (Eucaliptus globulus 

Labill.) o per tractar infeccions de les vies urinàries com en el cas de la farigola (Thymus 

vulgaris L. subsp. vulgaris).  

5.1.2 Dinàmica i interacció 

A partir de les observacions realitzades per les persones encarregades de 

conduir l’entrevista i el personal de la residència que acompanya en el desenvolupament 

d’aquestes es realitzen les següents observacions: 

- La dinàmica de les entrevistes és bona, amb un grau de participació alt i una 

interacció positiva entre les persones conductores de l’entrevista i les 

persones entrevistades.  

- Alguns participants tenen problemes d’audició, però aquests no afecten de 

forma contundent a la normal realització de l’entrevista, sempre i quan la 

persona que realitza la mateixa sigui conscient i adapti el seu to de veu. 

- La majoria dels participants no mostren signes de cansament (ni físic ni 

psicològic) al llarg de l’entrevista i la seva actitud és participativa en tot 

moment.  
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5.2 Resultats del desenvolupament de l’espai de plantes medicinals 

Es realitza una anàlisi qualitativa de diferents aspectes d’interès del 

desenvolupament de l’espai de plantes medicinals a l’escola Pi d’en Xandri de Sant 

Cugat del Vallès: 

- Procés de construcció de l’espiral de plantes aromàtiques 

- Espècies utilitzades i disposició final d’aquestes 

- Dinàmica de l’activitat i component educatiu 

5.2.1 Procés de construcció de l’espiral de plantes aromàtiques 

El procés de construcció de l’espiral es duu a terme en un període d’una 

setmana, destinant la majoria d’hores a l’elaboració d’aquesta i una petita part a les 

tasques de manteniment de l’hort més necessàries. En el procés de construcció es dóna 

la participació de tots els cursos escolars, adaptant-se les diferents tasques, activitats i 

materials a l’edat dels diferents participants. Els costos econòmics de l’espiral són 

mínims per al centre educatiu, que només ha de fer-se càrrec de la compra de les 

espècies vegetals que considera incorporar a l’espai de plantes medicinals.  

5.2.2 Espècies incloses i disposició 

De la llista de plantes medicinals que s’ofereix al centre (Annex I, Taula 8), aquest 

fa una selecció segons criteris econòmics i de disponibilitat al planter. Finalment, l’escola 

compra un total de 13 exemplars pertanyents a 7 espècies diferents (Taula 5). El nombre 

d’espècies incloses a l’espiral representa un 33% del total de plantes proposades a la 

llista de referència.  

Espècie Nom popular Unitats 

Lavandula latifolia Medik.  Espígol 1 

Melissa officinalis L.  Tarongina 2 

Mentha spicata L.  Menta 2 

Origanum vulgare L.  Orenga 2 

Petroselinum crispum (Mill.) Hill Julivert 2 

Rosmarinus officinalis L. Romaní 2 

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

Taula 5. Espècies adquirides per a l’espiral de plantes aromàtiques. Es mostra el nom popular les unitats 

adquirides de cadascuna d’elles. 
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La disposició final de les plantes a l’espiral és la següent: 

 

 

 

 

 

Figura 4. A l’esquerra, representació esquemàtica de la disposició final de les espècies a l’espiral de plantes 

aromàtiques (elaboració pròpia). Els quadrants de l’esquerra de la imatge fan referència a l’orientació Sud 

mentre que els de la dreta fan referència a l’orientació Nord. A la dreta, imatge de l’espiral de cultiu de 

plantes aromàtiques un cop finalitzat el procés de construcció i transplantament (imatge pròpia).   

5.2.3  Dinàmica de l’activitat i component educatiu 

A partir de les observacions fetes durant el desenvolupament de l’activitat es fan 

les següents valoracions: 

 Els alumnes viuen amb interès i motivació la construcció de l’espiral. 

 Al llarg de l’activitat es pot tractar algun aspecte concret de morfologia i 

propietats de les espècies de les espècies trasplantades. 

 L’activitat de construcció de l’espiral i cultiu de les plantes per si sola es 

troba descontextualitzada, no podent-se desenvolupar molts aspectes 

sobre la temàtica de l’activitat.

Menta 

Orenga                
Julivert 

Tarongina 

Sàlvia           
Romaní               
Espígol 
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6 Discussió dels resultats 

A partir dels resultats obtinguts es fan una sèrie de valoracions envers la viabilitat 

d’incloure aquestes activitats en la proposta educativa que s’elabora com a producte 

final d’aquesta recerca. 

6.1 L’entrevista grupal 

Es valoren aspectes d’informació obtinguda, dinàmica i interacció.  

6.1.1 Informació obtinguda 

Es considera que el nombre d’espècies esmentades a les diferents entrevistes 

grupals, així com les famílies botàniques que han tingut representació en les mateixes 

(Taula 1) és un nombre baix en comparació al nombre d’espècies i famílies de plantes 

medicinals presents a la zona, on només al Parc Natural de la Serra de Collserola ja es 

troben més de 200 espècies de plantes medicinals (Gausachs, 2007). Aquestes dades 

indiquen uns coneixements de tipus bàsic referents a la matèria, propis d’un col·lectiu 

de les característiques esmentades.  

En referència a la freqüència relativa d’esmena (Figura 2) s’observa que només 

un 25% de les espècies s’han esmentat en les 3 entrevistes realitzades. Aquest fet indica 

que per obtenir uns resultats relativament similars (pel que fa a la varietat d’espècies 

vegetals) als obtinguts en aquest estudi serà aconsellable realitzar un nombre igual o 

superior a tres entrevistes, amb un nombre d’entrevistats similar al d’aquest procés.  

El nombre d’usos i propietats diferents que s’atribueixen a les espècies 

esmentades (Taula 4), així com els usos que s’esmenten amb una major freqüència 

(Figura 3) tenen una bona adequació als aspectes de salut que es considera que es 

poden tractar amb infants de l’etapa d’educació primària. El vocabulari emprat per les 

persones entrevistades (utilitzant noms populars i amb absència de tecnicismes propis 

del camp de l’etnofarmacologia) també es consideren adequats per a tractar-se en un 

context escolar. Degut, però, a l’aparició de dues espècies amb risc de toxicitat a les 

entrevistes (Ruta chapelensis L. subsp. chapelensis i Nicotiana tabacum L.) es 

recomana analitzar i complementar la informació obtinguda a les entrevistes grupals 

amb fonts científiques adaptades a les edats a les quals va dirigida l’activitat. També es 

recomana seguir la taula d’espècies recomanades per a l’espai de cultiu escolar (Annex 

I, Taula 8). 

El fet de que a un 40% de les espècies esmentades se’ls hi atribueixin unes 

propietats diferents a les medicinals (Taula 3) pot ser una oportunitat per mostrar la 
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diversitat d’usos que poden tenir aquestes espècies a part de les medicinals i enriquir 

d’aquesta manera l’aprenentatge dels infants. 

Pel que fa als aspectes de llocs i èpoques de recol·lecció, conservació i 

preparació de remeis curatius s’observen tendències d’informació de caràcter bàsic que 

poden haver-se de completar a partir d’unes altres fonts de coneixement.  

Globalment es considera que el tipus d’informació obtinguda a les entrevistes 

grupals sobre les plantes medicinals és de tipus bàsic (en consonància amb les 

característiques del col·lectiu entrevistat) però suficientment completa per les 

necessitats educatives de la proposta. En cap cas es pretén que els infants adquireixin 

una informació molt específica sobre les plantes medicinals, no sent necessari un perfil 

d’informant amb un grau molt específic de coneixements sobre la matèria. D’altra banda, 

les informacions rebudes del contacte amb els avis i àvies representen només una de 

les fonts de coneixement amb les que es vol treballar a la proposta educativa, havent-

se de complementar o ampliar amb fonts d’informació de caire científic.  

6.1.2 Dinàmica i interacció 

L’actitud alegre i participativa del col·lectiu d’avis i àvies a les entrevistes, l’interès 

mostrat envers la temàtica d’aquestes i la valoració de la treballadora social de la 

Residència Sant Cugat i del psicòleg de la residència Sant Salvador ens indiquen que 

l’avançada edat del col·lectiu no són un impediment real per al correcte 

desenvolupament de l’activitat que es pretén incloure a la proposta educativa.    

Els aspectes propis de l’etapa vital de les persones entrevistades, com ara la 

falta d’audició o la mobilitat reduïda d’alguns dels seus participants, no es considera que 

posin en perill l’establiment del contacte, sempre i quan es coneguin aquests aspectes i 

es facin les adaptacions corresponents (sessions d’aproximació a la realitat vital de la 

tercera edat, realització de les trobades en grups d'infants reduïts, etc.).  

També es valora positivament els efectes emocionals positius que aquest 

contacte pot tenir en la comunitat d’avis i àvies.  

6.2 La construcció d’un espai de plantes medicinals a l’escola Pi d’en 

Xandri 

6.2.1 Espècies incloses i disposició 

El nombre d’espècies vegetals (establert segons criteris econòmics del centre i 

disponibilitat del planter) han estat baixos, representant-se només un 33% de les plantes 

de la llista de referència i faltant algunes de les espècies més representatives i d’ús més 
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habitual com la farigola (Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris), l’espernallac (Santolina 

chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman)  la camamilla (Matricaria recutita 

L.). Es considera, doncs, que la diversitat de plantes medicinals hauria d’incrementar-se 

en un futur, amb l’opció de fer-se d’una forma progressiva.    

Pel que fa a la disposició de les plantes medicinals a l’espiral de plantes 

aromàtiques, es considera que s’ha realitzat de forma correcta pel que fa a les 

necessitats lumíniques i d’humitat de les diferents espècies, però que no s’han tingut 

suficientment en compte aspectes d’associacions negatives entre les diferents espècies. 

La sàlvia (Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams)  s’hauria d’haver posat 

al pis superior (on només hi cap una planta) per tal d’evitar les interaccions negatives 

que té amb l’espígol (Lavandula latifolia Medik.), la tarongina (Melissa officinalis L. 

subsp. officinalis) i el romaní (Rosmarinus officinalis L.) Caldrà, doncs, observar 

l’evolució de les plantes de l’espiral a llarg termini per poder concloure de forma més 

segura l’adequació de la construcció.  

6.2.2 Dinàmica de l’activitat i component educatiu 

Es considera que la construcció de l’espiral de plantes aromàtiques, així com el 

procés de transplantament de les espècies de plantes seleccionades han tingut un bon 

desenvolupament, complint-se els terminis i objectius marcats en la fase de disseny.  No 

obstant, es considera que alguns dels fonaments en que es basa l’espiral de plantes 

aromàtiques no es consideren prou sòlids, no havent-se trobat cap font bibliogràfica 

científica de referència en que es trobin validats. D’aquesta manera, es considera que 

discernir entre orientació nord i orientació sud com a paràmetre diferencial en el nombre 

d’hores d’insolació en una construcció de dimensions tan reduïdes (1’5 m de diàmetre) 

no té validesa a nivell científic, però si la té a nivell educatiu. Es proposa, doncs, tractar 

aquests aspecte únicament des de la utilitat educativa, utilitzant l’espiral de plantes 

aromàtiques com una representació a petita escala de les vessants de solell i obaga 

d’una muntanya, o bé buscar algun element d’ombra parcial (arbres murs, etc.) per 

generar de forma artificial les diferents condicions d’insolació.
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7 Conclusions 

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts a les entrevistes grupals i el procés 

de desenvolupament de l’espiral de cultiu de plantes aromàtiques es conclou que: 

1) El col·lectiu d’avis i àvies residents a les llars d’avis del municipi 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 tradicionals del col·lectiu entrevistat sobre les plantes 

medicinals és suficient per cobrir les necessitats educatives de l’activitat.  

- Els factors associats a l’avançada edat del col·lectiu entrevistat no representen 

una dificultat real per al correcte desenvolupament de la trobada intergeneracional. 

- El col·lectiu entrevistat és el que millor s’adapta a l’objectiu de servei comunitari 

que inclou la proposta educativa.  

-  L’entitat que recolza aquest col·lectiu (residència) permet facilitar la logística 

del contacte i, d’aquesta manera, contribuir al manteniment d’aquest any rere any.  

2) L’espiral de plantes aromàtiques és una proposta interessant com a element 

conductor de la proposta educativa sobre plantes medicinals ja que: 

- L’establiment d’una espiral de plantes aromàtiques a l’hort escolar ecològic 

implica l’augment de la biodiversitat d’aquest, fet que afavoreix els cultius 

hortícoles (mitjançant plantes repel·lents d’insectes causants de plagues o 

atraients d’insectes depredadors d’aquests primers).   

- El procés inclou una fase de construcció de l’espai medicinal en el que poden 

participar de forma activa els infants dels diferents cursos, potenciant el 

treball cooperatiu entre els membres del grup i enfortint els vincles 

emocionals entre aquests. 

- L’estructura en espiral, permet la construcció d’un espai en el que hi càpiguen 

un nombre relativament alt de plantes en relació a la superfície que ocupa. 

- El component vertical de l’estructura també proporciona un volum elevat de 

substrat sobre el qual plantar les diferents plantes medicinals, podent millorar 

les condicions naturals de la terra en la que es desenvolupi l’espiral de 

plantes medicinals.  
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- La forma circular de la construcció i la ubicació de les plantes a diferents 

alçades resulta molt còmoda en un context escolar per a les sessions de 

transplantament, manteniment o explicacions i observacions de les plantes, 

evitant el risc de trepitjar el substrat o les espècies vegetals.  

- Es tracta d’una tècnica que intenta seguir els patrons i processos que es 

donen a la natura, fet que li dóna a la proposta l’opció de treballar aspectes 

del camp de la biologia i l’ecologia.  

No obstant, cal modificar l’enfoc d’alguns dels fonaments de la construcció per 

enfortir la dimensió científica de l’espai de cultiu i observar l’evolució de les espècies de 

plantes medicinals per acabar de concloure la bona adequació de la proposta a l’activitat 

educativa. 

Com a valoració final del projecte, es vol destacar la importància de la dimensió 

científica (en aquest cas, del camp de l’etnobotànica) en les activitats d’educació 

ambiental com a font d’apropament i socialització de les ciències en el món escolar.  

Treballar les ciències en un context de realitat, fora de l’espai acadèmic, permet 

despertar l’interès per les ciències en els infants i que aquests descobreixin el gran 

impacte que aquestes tenen en la nostra societat. En aquest cas, es considera que 

treballar amb els marcs de referència de l’etnobotànica i l’agroecologia escolar de forma 

combinada ofereixen un entorn d’aprenentatge òptim amb el qual crear noves maneres 

de connexió amb l’entorn social a partir de la ciència.
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 Annexos 
I Taules 

Nom i 
cognom 
(inicials) 

Sexe Codi Any de 
naixement      

(edat) 

Lloc de naixement 
(província) 

Temps de 
residència a la 
província de 
Barcelona 

C. G. d SS1 1928 (88 anys) Barcelona 
(Barcelona) 

83 anys 

F. R. h SS1 1917 (99 anys) Rubí 
(Barcelona) 

Tota la vida 

L.T d SS1 1921 (95 anys) St. Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

Tota la vida 

T. G. d SS1 1921 (95 anys) Barcelona 
(Barcelona) 

Tota la via 

P. S. d SS1 1922 (94 anys) Barcelona 
(Barcelona) 

Tota la vida 

I. S. d SS2 1933 (83 anys) Alcampell 
(Osca) 

13 anys 

M. T. d SS2 1924 (92 anys) Barbastro 
(Aragó) 

18 anys 

O. C. d SS2 1925 (91 anys) Alfaro 
(Logronyo) 

71 anys * 

T. G d SS2 1922 (94 anys) Sallent 
(Barcelona) 

Tota la vida * 

C. L d SC31 1928 (88 anys) Albacete 
(Castella- la Manxa) 

83 anys 

C. R. d SC31 1939 (77 anys) Barcelona 
(Barcelona) 

Tota la vida 

G. C. d SC31 1928 (88 anys) Amposta 
(Tarragona) 

81 anys 

J. L. h SC31 1935 (81 anys) Barcelona 
(Barcelona) 

Tota la vida 

D. I. d SC31 1917 (99 anys) Valencia 
(Valencia) 

70 anys 

E. C. d SC32 1922 (94 anys) Equador 
(Equador) 

15 anys 

R. A. d SC31 1922 (94 anys) Soria 
(Soria) 

10 anys 

S. L. d SC31 1926 (90 anys) Pardos 
(Guadalajara) 

70 anys 

Taula 6. Taula informativa dels participants a les diferents entrevistes grupals. Els participants amb codi 

SS1, pertanyen al grup 1 (segons el criteri geogràfic) de la residència Sant Salvador. Els participants amb 

el codi SS2, pertanyen al grup 2 (segons criteri geogràfic) de la residència Sant Salvador. Els participants 

amb codi SC31 pertanyen al grup 1 (segons criteri geogràfic) de la residència Sant Cugat i els participants 

amb codi SC32 al grup 2 de la residència Sant Cugat. El nom de les persones participants en les entrevistes 

grupals s’escriu a patir de les inicials de la persona entrevistada per mantenir la privacitat. El sexe es defineix 

com a d=dona i h=home. Es marca amb un asterisc les persones que no es troben al grup que els hi pertoca 

segons els criteris de procedència establerts. 
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Salvia -   - - - 

Espígol   -  -   

Tarongina   - -    

Romaní  -     

Farigola  -     

Taula 7. Taula on es mostren les interaccions negatives (-) entre diferents espècies de plantes medicinals 

de la llista de referència. Informació extreta de: L’hort escolar. Guia pràctica d’horticultura ecològica (2006), 

“Cultivo de plantas aromáticas” (Polese, 2009) i  “Plantas compañeras en el huerto ecológico” (Lefrançois 

& Thorez, 2014). 
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Espècie 
Nom 

popular 
 

Adaptació 
i 

vinculació 
al territori 

CET 
Medicinal 
educatiu 

Cicle 
vital 

Forma 
vital 

Altres  
propietats 

Artemisia 
dranculus L. 

Estragó + + + + +++ a-c 

Calendula 
officinalis L. 

Calèndula + + ++ + +++ c 

Hyssopus 
officinalis L. 

Hisop +++ - + +++ + - 

Lavandula dentata 
L. 

Lavanda +++ + - +++ ++ a 

Lavandula latifolia 
Medik. 

Espígol +++ +++ +++ +++ ++ a 

Lippia triphylla 
(L’Hér.) Kuntze 

Marialluïsa + + +++ +++ + 
a 
 

Matrircaria recutita 
L. 

Camamilla + +++ +++ + +++ - 

Melissa officinalis 
L. subsp. 
officinalis 

Tarongina +++ + +++ +++ +++ a-c 

Mentha x piperita Herbabona + ++ +++ +++ +++ a-c 

Mentha pulegium 
L. 

Poliol +++ ++ ++ +++ +++ a-c 

Mentha spicata L. Menta + +++ ++ +++ +++ a-c 

Ocimum basilicum 
L. 

Alfàbrega + + ++ + +++ a-c 

Origanum vulgare 
L. 

Orenga + ++ + +++ +++ a-c 

Petroselinum 
crispum (Mill.) Hill 

Julivert + + ++ + +++ c 

Rosmarinus 
officinalis L. 

Romaní +++ +++ +++ +++ ++ a-c 

Salvia officinalis L. 
Subsp. 
Lavandulifolia 
(Vahl) Gams 

Sàlvia + + +++ +++ ++ a 

Santolina 
chamaecyparissus 
L. subs. Squarrosa 
(DC.) Nyman 

Espernallac +++ + + +++ ++ a 

Satureja montana 
L. subsp. montana 

Sajolida +++ + + +++ ++ c 

Thymus vulgaris L. 
subs. vulgaris 

Farigola +++ +++ +++ +++ ++ a-c 

Tropaelum majus 
L. 

Caputxina + - + + +++ a-c 

Valeriana 
officinalis L. 

Valeriana + +++ +++ +++ +++ - 

Taula 8. Taula amb la selecció d’espècies de plantes medicinals per l’espiral amb les corresponents 

valoracions de les categories utilitzades. Espècies amb molt bona adequació: +++;                                               

espècies amb bona adequació: ++; espècies amb adequació mitja: +; a: aromàtica; c: culinària.                                                                

Fonts de consulta: Flora Manual dels països Catalans; Plantes, remeis i cultura popular del Montseny (Bonet 

& Vallès), “Plantas Medicinales” (Font Quer, 1961), Herbari virtual de la UB, Herbari virtual de la UIB. 
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Espècie 
Nom 

popular 
 

Requeriments lumínics Requeriments 
d’humitat 

Sol Ombra 
parcial 

Baixa Moderada 

Artemisia dranculus L. Estragó       

Calendula officinalis L. Calèndula       

Hyssopus officinalis L. Hisop       

Lavandula dentata L. Lavanda       

Lavandula latifolia 
Medik. 

Espígol       

Lippia triphylla (L’Hér.) 
Kuntze 

Marialluïsa       

Matriarcaria recutita L. Camamilla       

Melissa officinalis L. 
subsp. officinalis 

Tarongina       

Mentha x piperita Herbabona       

Mentha pulegium L. Poliol       

Mentha spicata L. Menta       

Ocinum basilicum L. Alfàbrega       

Origanum vulgare L. Orenga       

Petroselinum crispum 
(Mill.) Hill 

Julivert       

Rosmarinus officinalis 
L. 

Romaní       

Salvia officinalis L. 
subsp. lavandulifolia 

(Vahl) Gams 
Sàlvia       

Santolina 
chamaecyparissus L. 
subs. Squarrosa (DC.) 

Nyman 

Espernallac       

Satureja montana L. 
subsp. montana 

 Sajolida       

Thymus vulgaris L. 
subs. vulgaris 

Farigola       

Tropaelum majus L. Caputxina       

Valeriana officinalis L. Valeriana       

Taula 9. Taula-resum dels requeriments de llum i humitat de les espècies de plantes medicinals de la llista 

de referència. Informació extreta de:  L’hort escolar. Guia pràctica d’horticultura ecològica (2006), “Cultivo 

de plantas aromáticas” (Polese, 2009) i  “Plantas compañeras en el huerto ecológico” (Lefrançois & Thorez, 

2014). 

  



LES PLANTES MEDICINALS COM A EINA DIDÀCTICA AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
ANNEXOS  GRAU DE BIOLOGIA 

V 

 

II Guió de l’entrevista grupal 

II.A Objectius 

L’objectiu principal d’aquestes entrevistes grupals és el de recuperar part del 

coneixements tradicionals sobre plantes remeieres de la zona del Vallès. Actualment, 

molts d’aquests coneixements es troben en perill a causa de la supremacia dels 

coneixements científics moderns. És per aquest motiu que creiem que és important 

recuperar part d’aquesta memòria biocultural sobre les plantes medicinals, que 

resideixen en les experiències i vivències dels nostres avis i àvies al fer-hi un ús en el 

seu dia a dia. El motiu del concretar l’estudi a la zona del Vallès és el d’obtenir una 

vinculació amb el territori i una possible vessant de conservació de plantes de la zona 

que es trobin en un estat de baixa conservació. 

Més enllà de l’objectiu acadèmic o de recerca creiem que aquesta experiència 

podria tenir, també, una vessant social al donar als avis i àvies un reconeixement dels 

seus coneixements, experiències i vivències. 

Tota la informació recollida en aquestes entrevistes servirà per elaborar un 

projecte d’educació ambiental, que consistirà en l’elaboració d’espais medicinals als 

horts escolars i la descoberta per part dels alumnes de les principals característiques i 

usos d’aquestes plantes. 

II.B Procediment 

Les entrevistes es faran de forma grupal en grups de 6 o 7 avis/àvies en dues 

residències de Sant Cugat del Vallès. En cada residència es faran dos grups, un amb 

persones nascudes a Sant Cugat o proximitats i l’altre amb persones que van arribar a 

la ciutat ja quan eren adults. Es pretén crear un ambient càlid i còmode per tal de que 

els entrevistats puguin sentir-se còmodes per explicar tots els seus coneixements i 

experiències en aquest àmbit. 

Per a cada persona entrevistada haurà de constar la següent informació: 

- Nom i cognoms 

- Sexe 

- Data de naixement 

- Lloc de naixement 

- Període de temps en que ha viscut a Sant Cugat o proximitats i en quin període 

vital (infantesa, joventut..) 
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1) Presentació 

Bon dia/Bona tarda!  

En primer lloc, moltes gràcies per oferir-nos part del vostre temps per parlar una 

estona amb nosaltres i ajudar-nos en la nostra recerca.  

Nosaltres som la Laura, el German, la Berta i la Lorena i venim de l’Ajuntament. 

Estem fent un estudi sobre les plantes remeieres de la zona del Vallès i els seus usos 

medicinals. Aquesta recerca ens ajudarà a dissenyar un projecte educatiu per als nens 

i nenes de Sant Cugat que consistirà en crear un hort amb plantes medicinals i que a 

partir d’aquesta experiència els nens i nenes aprenguin quines són les propietats 

medicinals d’aquestes plantes . Hem pensat que vosaltres podríeu ajudar-nos: vosaltres 

anàveu al bosc de Sant Cugat o alguna zona pròxima a buscar plantes medicinals per 

tractar algun problema de salut? 

2) Guió de l’entrevista: 

1. Quines eren aquestes plantes i quins usos els hi donava? 

2. Quina era la preparació i l’aplicació (pomada, oral...) de les diferents plantes 

emprades? 

3. Anava a buscar a algun lloc concret la planta en qüestió (marges de camins i 

carreteres, zones ombrívoles, zones humides, zones seques ...)? 

4. Anava a buscar la planta a alguna època concreta de l’any? Quina?  

5. Utilitzava o coneix algun mètode de conservació de les plantes emprades o 

dels productes remeiers obtinguts a partir d’elles? 

6. Considera que les plantes emprades els hi donaven els resultats medicinals 

esperats? 
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III Proposta Educativa: “Descobrim les plantes medicinals a l’escola” 

III.A Presentació 

La proposta educativa que es presenta a continuació s’elabora amb la idea de 

proporcionar un recurs educatiu a docents, educadors ambientals, educadors d’horts 

escolars ecològics o qualsevol altra persona que estigui interessada en crear un espai 

d’aprenentatge al voltant de les plantes medicinals. La proposta, enfocada a l’etapa 

d’educació primària, es troba emmarcada en el programa Agenda 21 Escolar de Sant 

Cugat, un programa municipal d’educació per la sostenibilitat dedicat al canvi escolar i 

comunitari que treballa des de l’Agroecologia Escolar.   

III.B Per què una proposta educativa sobre les plantes medicinals? 

Quan s’inicia el procés de disseny de la proposta educativa es busca una 

temàtica a partir de la qual es puguin treballar diversos aspectes: 

- Conservació del patrimoni natural i cultural 

- Contribució a la recuperació de coneixements tradicionals 

- Treball amb els llenguatges tradicional i científic 

- Aportació d’un servei a la comunitat 

Una dels eixos articuladors de l’Agroecologia Escolar, marc de referència de la 

proposta educativa, és la recuperació i revaloració de coneixements tradicionals. Les 

plantes medicinals tenen una forta component de coneixements tradicionals que s’han 

anat transmeten de generació en generació. Amb l’arribada de la medicina sintètica, 

però, els coneixements tradicionals sobre les plantes medicinals vam iniciar un procés 

d’erosió i pèrdua que es volen recuperar amb la realització de diferents activitats. Les 

plantes medicinals, però, no només tenen una component de coneixements tradicionals, 

sinó que els seus principis actius s’utilitzen actualment a les indústries farmacèutiques 

per a l’elaboració de productes medicinals testats científicament. Aquesta doble vessant 

permet incloure a la proposta el treball conjunt amb els llenguatges científic i tradicional, 

explorant les diferents característiques de cadascun d’ells.   

Enfocar la proposta educativa cap al món de les plantes medicinals també ens 

dona la possibilitat de vincular l’aprenentatge amb un servei a la comunitat, seguint els 

referents de l’Aprenentatge Servei, una activitat educativa complexa que integra el 

servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o 

valors. En aquest cas, el servei s’enfoca a la comunitat d’avis i àvies de les residències 

municipals, que es veuran afavorits social i emocionalment al formar part d’un projecte 
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en que es doni valor als seus coneixements i records i en el que estiguin en contacte 

amb els infants participants a la proposta educativa.  

La proposta inclou la creació d’un espai de plantes medicinals al centre educatiu, 

que es recomana que formi part del projecte d’hort escolar ecològic. A partir d’aquest 

espai es poden treballar coneixements propis de l’àrea de medi natural d’es d’una 

vessant pràctica, que enriqueixi l’aprenentatge a l’aula.  

Es tracta d’una proposta educativa en la que es fon intencionalitat pedagògica i 

intencionalitat solidària, ja que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 

comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot 

treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.  

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova 

realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el 

servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a 

l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn pot transferir a la realitat en forma d’acció.  

Segons aquesta proposta es pretén que l’itinerari educatiu sigui viscut com una 

experiència en que es construeixi el coneixement a mesura que es necessita i que siguin 

els mateixos infants els que avancin en la construcció d’aquest coneixement.  

Es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. Proposta educativa 

que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 

articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de 

l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.  

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova 

realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el 

servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a 

l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn pot transferir a la realitat en forma d’acció.  

Segons aquesta proposta es pretén que l’itinerari educatiu sigui viscut com una 

experiència en que es construeixi el coneixement a mesura que es necessita i que siguin 

els mateixos infants els que avancin en la construcció d’aquest coneixement.  

Es proposa realitzar un contacte entre avis residents a llars d’avis del municipi i 

els nens dels centres escolars. Els nens proporcionaran un servei a la comunitat, en 

aquest cas a la comunitat d’avis i àvies alhora que duen a terme el seu procés 

d’aprenentatge, que en aquest cas va sobre les plantes remeieres. 
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III.C Objectius  

Els objectius que es pretenen assolir amb les diferents activitats que es 

plantegen a la proposta educativa són múltiples, i fan referència a varis àmbits i àrees  

de coneixement: 

1. Construcció d’un espai de plantes medicinals al centre escolar. 

2. Reconeixement de les espècies de plantes medicinals més representatives 

de la flora mediterrània. 

3. Relació de cada espècie amb les seves propietats i usos més habituals.   

4. Elaboració de productes senzills a partir de les plantes cultivades al centre. 

5. Disseny i elaboració d’una entrevista grupal. 

6. Conscienciació per part dels infants de la realitat vital de la tercera edat. 

7. Implicació escolar en la conservació dels patrimoni natural i cultural.  

8. Treball amb els llenguatges tradicional i científic. 

III.D Plantejament i dinàmica 

Les diferents activitats que engloben aquesta proposta educativa pretenen 

proporcionar una dinàmica en que els infants tinguin la necessitat d’anar a cercar una 

sèrie de coneixements que els hi permetin desenvolupar les diferents activitats que se’ls 

hi proposen.  

Les activitats principals que conformen aquesta proposta són: 

1) Treball de conscienciació de la realitat vital de la tercera edat. 

El contacte  entre els avis i àvies de les residències i els infants es considera un 

aspecte bàsic del projecte, ja que és l’experiència a partir de la qual es genera el servei 

a la comunitat que caracteritza aquesta proposta. Es considera essencial realitzar un 

treball previ a la trobada entre els dos col·lectius en que l’alumne prengui consciència 

d’alguns dels aspectes que caracteritzen la realitat vital de les persones d’edats tan 

avançades. Aquesta part de l’activitat pot plantejar-se de vàries maneres, sempre i quan 

els nens es familiaritzin amb els aspectes més característics d’aquesta etapa, amb una 

àmplia experiència viscuda i una gran quantitat de records de vivències passades que 

es perden a causa dels problemes de memòria propis de l’edat. Aquest treball previ 

també pretén despertar en l’alumne el desig d’ajudar a mantenir part d’aquests 

coneixements que els avis comparteixen, que més endavant servirà com a motivació 

per generar materials per retornar als avis on es recullin moltes d’aquestes informacions.  
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2) Posada en marxa d’un espai de plantes medicinals al centre.  

L’activitat dinamitzadora d’aquesta proposta és la construcció al centre d’un 

espai concret i específic de plantes medicinals. S’aconsella que aquest espai de plantes 

medicinals es desenvolupi dins de l’hort escolar ecològic i que s’englobi dins del mateix 

projecte, però amb una entitat pròpia i definida. El tipus de construcció que s’aconsella 

realitzar com a espai medicinal és una construcció en espiral, una tècnica amb caràcter 

permacultural amb un valor educatiu que altres tipus de construccions no tenien i que 

enriqueixen el procés d’aprenentatge. Amb el desenvolupament d’aquest espiral sorgeix 

la primera pregunta que genera la necessitat d’anar a cercar uns coneixements concrets, 

que és: Quines plantes medicinals ha de contenir la nostra espiral de plantes 

aromàtiques? 

3) Trobada amb els avis i àvies de les residències municipals com a procés de 

recerca d’informació sobre les plantes medicinals.  

Es proposa, doncs, la visita a una residència del municipi per tal de cercar 

aquesta informació en els coneixements tradicionals que tenen els avis i àvies. Aquesta 

trobada va més enllà d’un mètode a partir del qual obtenir una informació determinada, 

sinó que de cara als infants es planteja com a eina de recuperació de totes vivències, 

records i coneixements dels avis, contribuint a que aquests no es perdin.  

Abans de la realització de la visita, els nens i nenes han de confeccionar una 

entrevista en la que es desglossin els diferents ítems o informacions que es volen obtenir 

envers els coneixements tradicionals que aquest col·lectiu té sobre les plantes 

medicinals i els seus usos i propietats. Aquesta activitat pot ser una oportunitat per 

treballar a l’aula aspectes de llengua i comunicació, incloent a la proposta el treball de 

diferents matèries curriculars.  

4) Recerca d’informació en altres fonts de coneixement 

Un cop realitzades les diferents entrevistes grupals es planteja explorar una font 

de coneixement diferent que conté un tipus de llenguatge molt diferent a l’utilitzat fins 

llavors: el llenguatge científic. D’aquesta manera, a partir de l’exploració de noves fonts 

de coneixement com poden ser llibres o web especialitzades s’intentarà treballar de 

forma combinada amb aquests dos llenguatges per crear un coneixement extens envers 

la matèria. Aquesta comparació entre els dos tipus de coneixement pot continuar al llarg 

de tota l’activitat.  
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5) Elaboració de materials varis per entregar o realitzar de forma conjunta amb 

els avis i àvies. 

L’elaboració d’aquests materials poden plantejar-se de cara als alumnes com a 

mostres d’agraïment als avis i àvies per l’ajuda obtinguda i que incloguin aspectes que 

ajudin els avis a realitzar activitats que potenciïn l’estimulació de la memòria. Alhora,  

per dur a terme l’elaboració d’aquests materials de retorn els nens i nenes hauran 

d’adquirir i interioritzar els coneixements adquirits al llarg de les diferents activitats. 

D’aquesta manera es vol estimular una necessitat d’aprenentatge en l’alumne que el 

motivi i enriqueixi.   

Algunes idees d’activitats enfocades en aquesta línia són: 

- Llibre de receptes medicinals:  

A partir de les informacions obtingudes ens les diferents entrevistes grupals, 

així com les obtingudes de les altres fonts d’informació consultades, es 

proposa l’elaboració per part dels alumnes d’un llibre que inclogui remeis fets 

a base de plantes medicinals per regalar als avis i àvies.  

- Mural-resum de l’experiència de construcció de l’espai de plantes medicinals: 

Mitjançant aquesta activitats els infants han de realitzar un esforç per 

sintetitzar tots els coneixements adquirits al llarg de l’experiència educativa i 

treballar tots els continguts perquè siguin entenedors. Aquest mural, pot anar 

acompanyat d’una explicació oral en que els nens i nenes practiquin les 

seves aptituds orals alhora que estableixin uns vincles amb el col·lectiu.   

- Preparació d’activitats memorístiques envers les plantes medicinals per 

realitzar de forma conjunta entre els infants i els avis. 

Es proposa que els nens i nenes elaborin mots encreuats o sopes de lletres 

per a realitzar de forma conjunta amb els avis i àvies. Mitjançant aquesta 

activitat, els avis i àvies treballen l’estimulació de la memòria i els nens i 

nenes interioritzen molts del coneixements adquirits.  

- Recol·lecció de plantes medicinals per realitzar una jornada de preparació i 

tast d’infusions amb els avis de les residències. 

A partir d’aquesta activitat es poden aprofundir alguns dels conceptes 

relacionats amb les propietats de les plantes medicinals, alhora que 

s’enforteix el vincle afectiu entre els avis i àvies i els infants. 

- Recol·lecció de plantes medicinals amb propietats aromàtiques per elaborar 

sacs d’olor amb els avis de les residències. 
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- Amb aquesta activitat es treballen les propietats aromàtiques que tenen 

moltes plantes medicinals, treballant la identificació de les diferents espècies 

amb la seva olor característica.  

Les diferents propostes poden organitzar-se de manera que cadascuna es dugui 

a terme per un cicle escolar, de manera que es puguin realitzar totes les diferents 

activitats i que aquestes es puguin adaptar als diferents graus de maduració 

cognitiva dels diferents grups del centre escolar.  

Cadascuna d’aquestes activitats comporta un aprenentatge significatiu en els 

alumnes, alhora que proporciona beneficis de tipus emocionals als avis i àvies.  

III.E Cloenda i valoracions finals 

Aquesta proposta educativa no només pretén treballar aspectes relacionats amb 

les plantes medicinals, sinó que genera una sèrie de coneixements emocionals que 

poden tenir uns impactes importants en els procés maduratius dels infants, aspecte que 

es valora molt en l’educació ambiental.  

Incloure els principis d’actuació de l’Aprenentatge Servei (APS) en la  proposta 

educativa vol enriquir el procés d’aprenentatge amb un servei a la comunitat, creant una 

dinàmica d’afavoriment mutu en que l’acció social millora per tenir una fonamentació i el 

procés d’aprenentatge es veu afavorit per trobar-se una vinculació emocional que 

estimuli l’adquisició de coneixements i els hi doni una utilitat en àmbits vitals externs a 

l’àmbit acadèmic. Els beneficis emocionals que pot experimentar el col·lectiu d’avis i 

àvies per l’establiment del contacte amb els nens i nenes poden arribar a ser destacats, 

pel propi contacte amb els infants i per la valoració dels coneixements que els avis i 

àvies ofereixen.  

Considerem vital construir societats futures en que hi hagi una conscienciació 

per la cura de la natura, però també una societat amb capacitat crítica i amb una actitud 

de tolerància i respecte cap a la diversitat. L’educació, i en especial l’educació ambiental, 

és una eina amb un gran potencial per treballar per una societat futura amb uns principis 

respectuosos, coherents i tolerants. 


