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- Emilie: “¿Puedo entrar? ¡Ábreme, ábreme, ábreme! ¡Quiero participar!” 
- Educador: “Oi tant, endavant!”  
- Emilie: “¿Qué hago?”   



 

 5 

  



 

 6 

Índex - - - - - - - - - - -  

ÍNDEX  6 

PRESENTACIÓ  7 

SAPS DE QUÈ PARLES ?  8 

LA PARTICIPACIÓ INFANTIL 8 

L’AGROECOLOGIA ESCOLAR 10 

ELS OBJECTIUS 14 

ESQUEMA DE LA PROPOSTA EDUCATIVA  15 

CRONOGRAMA DE LA PROPOSTA EDUCATIVA 16 

PROPOSTA EDUCATIVA. PLANTEJAMENT I EXPERIÈNCIA 16 

ABANS, PERÒ... EM PRESENTO! 16 

SESSIÓ 1 - QUÈ VOL DIR PARTICIPAR? QUÈ FAREM AQUI? 17 
LA MEVA EXPERIÈNCIA . PRIMER DIA (SESSIÓ 1) 19 

SESSIÓ 2 - 4 PINZELLADES SOBRE ELS ADOBS 20 
LA MEVA EXPERIÈNCIA . SEGON DIA (SESSIÓ 2) 22 

SESSIÓ 3 - ENTREM EN MATÈRIA 23 

SESSIÓ 4 - COM IMPLEMENTAR EL QUE VOLEM FER? 25 
LA MEVA EXPERIÈNCIA . TERCER DIA (SESSIONS 3 I 4) 27 

SESSIÓ 5 - PASSEM A L’ACCIÓ 28 

SESSIÓ 6 - AVALUEM-NOS 29 

LA MEVA EXPERIÈNCIA . QUART DIA (SESSIONS 5 I 6) 30 

EL RESULTAT 31 
NO N’HI HA PROU! 32 

EL DECÀLEG DE L’EDUCADOR/A  32 

RECURSOS  35 

SESSIÓ 1 – SITUACIONS PER A REPRESENTAR 35 

SESSIÓ 1 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE 36 

SESSIÓ 2 – FITXES AMB LES PISTES PER A RETALLAR I FITXA EN BLANC 37 

SESSIÓ 2 - CARTELLS AMB EL CÀRREC QUE DESENVOLUPARAN A L’ASSEMBLEA 42 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 43 

REFERÈNCIES GRÀFIQUES 44  



 

 7 

Presentació - - - - - - - - - 
Teniu a les mans la guia didàctica per la implementació de la participació infantil a l’hort com a 

eina d’educació ambiental. La present guia pretén integrar en un mateix espai l’educació 

ambiental (des del punt de vista agroecològic) i la participació infantil com una eina 

complementaria, alhora que necessària, de la primera. 

Aquesta guia esta destinada a encoratjar les persones educadores dels horts infantils perquè 

s’atreveixin a fer quelcom tan desconegut com donar espai i poder de decisió real als infants i, 

amb aquesta, responsabilitats i compromís. Per aconseguir-ho, al llarg de la guia es facilitaran 

eines, recursos i conceptes que permetran una fàcil i pautada implementació del projecte 

participatiu a l’hort.  

Amb la proposta educativa de la present guia s’hi troben mètodes i tècniques per a facilitar 

l’autoorganització del grup, afavorir el consens i potenciar el treball en equip, alhora que es 

treballa un espai molt concret del hort, en aquest cas l’adob orgànic. Al llarg del procés, els 

infants no només s’introduiran en el món de la participació infantil i del joc institucional sinó que 

també adquiriran coneixements generals d’hort, molt especialment sobre els adobs orgànics.  

La temàtica en què s’emmarca la proposta educativa és molt concreta però, com es repetirà al 

llarg de la guia, fàcilment extensible a qualsevol altre espai del hort entenent les especificitats 

de cada hort.  

Aquesta guia didàctica està pensada per a ser treballada amb un grup d’entre 10 i 20 infants de 

primària. Cal vetllar per una constitució del grup mixta i diversa tant en edat com en gènere, les 

dinàmiques i eines facilitades ens permetran treballar amb diferents edats sense problemes. Tot 

i això, en un inici, s’aconsella agafar franges d’edat no gaire distants. Jo l’he posat en pràctica 

amb infants de 1r i 2n de primària! Amb la proposta educativa, també trobareu una mena de 

diari de cada sessió.  

Aquesta guia treballa des de la educació en el temps de lleure, donat que l’hort, ja sigui escolar 

o del lleure, pot ser un espai menys reglat que l’educació formal. Amb les dinàmiques 

proposades els infants aprendran continguts a través del joc, el consens... i l’acció. A participar 

s’hi aprèn participant.  

Per a l’èxit d’aquesta guia didàctica és molt important tenir present que són els infants qui han 

d’esdevenir el centre del seu aprenentatge. La tasca de les persones educadores ha de ser de 

guiatge i facilitar al grup eines i espai per a un correcte funcionament. En un inici hi serem més 

presents, però l’objectiu final és la gestió i organització del grup des del mateix grup. 

Aquesta guia és tan sols la llavor, esperant que d’ara endavant totes les persones que eduquem 

en aquests espais (i en altres) ens sentim amb eines, recursos i motivació per reproduir exemples 

d’aquest tipus; al cap i a la fi, és la nostra obligació.  

 

Així què, continuem?  
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Saps de què parles ? - - - - -  

LA PARTICIPACIÓ INFANTIL 

 

Abans de començar, us donarem tres arguments pels quals es justifica i reivindica la participació 

dels infants (Trilla & Novella, 2011) i (Novella A. , 2014): 

- Raó jurídica: S’estableix en la recent esmentada Convenció dels drets dels infants de 

1989 (especialment en els articles 12, 13, 14 i 15) i en la Llei 14/2010 dels drets i les 

oportunitats en la infància i l’adolescència que els infants són ciutadans dels present i 

com a tals, tenen els dret a la participació, ja que aquesta és un dret de tota la 

ciutadania.  

- Raó pragmàtica: Els infants han de participar de tot allò que els ateny ja que millorarà 

aquells àmbits dels quals participin. La qualitat d’un lloc millora quan els implicats en 

participen. 

- Raó educativa: Mitjançant la participació s’aprèn. Aquesta raó quedarà ben explicada al 

llarg de la guia, però es basa en les competències ciutadanes i de convivència, 

mitjançant la participació es formen bons ciutadans.  

Perquè els infants participin s’han de donar 3 condicions. Si 

alguna d’aquestes 3 no es compleix, quelcom no estarà 

funcionant. Aquestes condicions són: Voler, Poder i Saber. 

D’aquestes, hi ha una condició individual de la motivació i 

voluntat (Estrada, Madrid-Malo, & Gil, 2000) i hem de fer el 

possible per promoure-les. Alhora, hem de facilitar l’espai i, 

a mesura que vagin participant, n’aniran aprenent!  

Hi ha molts nivells i formes diferents de participació infantil. 

Fa anys, el pedagog Roger Hart va crear l’escala1 de la 

participació infantil. En aquesta escala, s’hi troben vuit 

esglaons d’entre els quals en considerava de participació 

genuïna i altres de participació simbòlica.  

 

                                                             
1 La metàfora de l’escala parteix d’un article publicat per Sherry Arnstein sobre la participació adulta 
l’any 1969 (Arnstein, 1969). 

Il·lustració 1. Els tres imprescindibles per a 
la participació infantil. (Elaboració pròpia) 
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La diferència entre la participació genuïna i la simbòlica en alguns casos pot passar 

desapercebuda, per això en el primer dels estadis de participació genuïna s’exposen quatre 

requisits necessaris per a poder considerar un projecte com a participatiu (Hart, 1992): 

1. Els infants comprenen les intencions del projecte. 

2. Els infants saben qui ha pres i perquè la decisió de fer-los participar. 

3. Els infants tenen un paper significatiu (no “decoratiu”). 

4. S’ofereixen voluntaris del projecte després que se’ls expliqui el projecte clarament.  

Amb l’aplicació d’aquesta guia no hem d’oblidar en cap moment aquests quatre principis2 i com 

a educadors hem de vetllar perquè en tot moment hi siguin presents. 

Desprès de 10 anys, Ana María Novella i Jaume Trilla van treballar sobre la classificació de Hart 

i van definir quatre formes de participació infantil (Novella & Trilla, 2001). Cada una d’aquestes 

formes és, en si mateixa, bona i no se n’ha de considerar cap millor. 

Aquestes formes són les que trobarem al llarg de la present guia i ens seran molt útils per a 

identificar en quin moment del projecte estem: 

Els eixos d’aquest gràfic (Pes de la figura adulta, autonomia dels infants i intensitat) s’han 

col·locat amb finalitat visual i orientativa, però cal remarcar que no sempre es compleixen. 

Podem tenir la mateixa intensitat en una participació projectiva de baixa complexitat que en una 

de simple molt completa.   

                                                             
2 Altres autors parteixen d’aquests quatre i en desenvolupen de nous. S’exposen els de Hart 1992, 
perquè es consideren el punt de partida. Veure (Lansdown, 2001). 

Participació simple 

Els infants formen part d’un procés o una activitat com a espectadors o consumidors passius.  

 

Participació consultiva 

Els infants no només observen una proposta externa sinó que son consultats en 
la formació d’aquesta. 

 

Participació projectiva 

Els infants passen a ser un paper actiu del disseny i desenvolupament del 

projecte. Es fan responsables i es consideren imprescindibles. 
 

Metaparticipació 

Són els mateixos infants els que demanen, 
exigeixen o creen nous espais de participació. 
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Formes de participació infantil 
(Novella & Trilla, 2001) 
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Il·lustració 2. Formes de participació segons Novella i Trilla. (Elaboració pròpia) 
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L’AGROECOLOGIA ESCOLAR 

 

L’agroecologia ha estat i està sent un concepte sense definició consensuada a causa de 

l’amplitud d’espais i ambients en els quals és present. ‘’Definida grosso modo, l’Agroecologia 

sovint incorpora idees sobre un enfocament de l’agricultura lligat al medi ambient i socialment 

més sensible: centrada no únicament en la producció sinó també a la sostenibilitat ecològica del 

sistema de producció’’ (Rastrepo M., Angel S., & Martín, 2000). 

Tot i això, el terme és molt més complex i s’ha emprat per referir-se a moltes coses. 

L’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)  defineix 

l’agroecologia des de tres perspectives diferents però simultànies (FAO, 2018). Es formula com 

una alternativa al sistema agrícola actual des de la vessant científica, des de la vessant agrícola 

com un seguit d’hàbits i bones pràctiques, i en la vessant social en forma de moviment social.  

Aquestes tres concepcions han brollat per separat al llarg de la història. Va néixer els anys 30 

com a ciència, als 80 com a pràctica agrícola i als 90 com a moviment social fruit dels moviments 

en contra dels químics de l’agricultura industrial.  

Així doncs, l’agroecologia escolar es defineix com el punt de trobada entre l’educació i 

l’agroecologia (Llerena del Castillo & Espinet Blanch, 2017). L’agroecologia escolar, igual que 

l’agroecologia, pretén qüestionar l’agronomia actual i els sistemes de producció-transformació-

consum de la societat actual. A les escoles, aquesta confrontació agafa protagonisme en 

diferents àmbits i a través de diferents dimensions.  

El marc d’aquest nou concepte plantejat en el context escolar també es defineix per àmbits, 

dimensions i llenguatges. Des del punt de vista de l’escola podem definir el marc en tres àmbits: 

producció, transformació i consum.  

La il·lustració 3 mostra 

el marc que vol explicar 

les interaccions i fluxos 

entre aquests àmbits. 

Àmbits: 

- Producció 

- Transformació 

- Consum 

Llenguatges: 

- Ciència 

- Sabers no científics 

- Moviments socials 

Dimensions: 

- Ciència 

- Tecnologia 

- Societat  

 
Il·lustració 3. Marc per definir l'agroecologia escolar. ( Font: Llerena del Castillo & 

Espinet Blanch, 2017) 
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En conversa amb els autors que han elaborat aquest marc referent, he reelaborat l'esquema 

pensant sobretot en l'evolució del sistema alimentari escolar que impulsa l'agroecologia escolar, 

fent més èmfasi en la perspectiva de l'alumnat. 

Calia posar l’infant al centre per observar des del punt de vista protagonista. Si volem que els 

infants siguin els agents de canvi, primer cal saber quines són les seves possibilitats, com 

interaccionen amb els espais de l’escola i a poc a poc, com podem fer que el sistema agroecològic 

de l’escola s’apropi al sistema agroecològic de l’infant. La realitat actual en centres educatius és 

que el sistema alimentari escolar i el de l’alumnat sovint es troben desconnectats. 

Si definim el concepte posant l’infant al centre de la proposta, observem com el pes de cada 

element canvia i els espais de consum, producció i transformació es focalitzen a una realitat més 

propera. Alhora que aquests tres àmbits s’expressen en espais diferents, pren importància el 

paper d’una nova dimensió: l’intercanvi.  

Amb aquesta nova dimensió i des d’aquesta perspectiva, el sistema alimentari escolar que 

comença amb la producció de l'hort se segueix amb l'intercanvi dels productes o les llavors a 

projectes diversos, continua amb la transformació culinària dels aliments collits, arriba al 

consum a casa, a l'hort, a classe, i a vegades al menjador, i a través dels residus i el compostatge, 

torna a contribuir a l'hort (Il·lustració 4).  

 

 

Il·lustració 4 Sistema alimentari des de la perspectiva dels infants, a la seva escala. (Reelaboració pròpia) 

En la il·lustració 4 s’ha volgut representar els aspectes tangibles de la interacció de l’alumnat 

amb els seu sistema alimentari. De color verd s’indiquen els fluxos pels quals es regeix el sistema 

i amb violetes les interaccions externes que poden ajudar els infants a qüestionar-se sobre les 

internes (verdes). 

L’alumnat ha d’incidir, a poc a poc i amb projectes assequibles, sobre el sistema alimentari 

escolar. No vol dir que ho hagin de fer sols, és indispensable en aquesta transició el diàleg i les 

negociacions amb els diferents actors i agents propers, però cal vetllar per a la seva sobirania 

alimentària, si no, no estaríem parlant en termes agroecològics.  
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Aquest és, sense dubte, un gran repte que obre múltiples possibilitats, des d’excursions a un 

camp productiu proper fins a la comercialització dels seus productes (i transformats) per mitjà 

de cooperatives dels infants o grups de consum. La capacitat d’incidir que volem impulsar 

actualment es limita a petites dosis: fer petits canvis d’ingredients en el menú (a escoles o casals) 

o, a vegades, dissenyar-los completament (més propi de l’educació no formal3). Aquestes petites 

participacions dels infants no s’han de substituir ni per les famílies ni per les empreses, tot i que 

aquestes segueixin apostant per un producte de proximitat, ecològic i crític.  

Per mitjà de la construcció de l’aprenentatge i de projectes educatius crítics i ambiciosos s’ha de 

caminar cap a la utopia d’un sistema alimentari coherent entre l’educació i la gestió (il·lustració 

5) on, de nou, els infants són i se’n reconeixen sobirans. Aquesta transició començarà amb un 

treball per a la transformació que pren com a model l’actual sistema alimentari dels infants. 

Cal repetir que en aquest gràfic només s’han representat els aspectes tangibles i cal tenir present 

que els projectes que emprenem són multidimensionals i pluriepistemològics (Llerena del 

Castillo & Espinet Blanch, 2017). 

En aquesta nova visió de transició, no només apareix un nou àmbit (l’intercanvi), sinó que també 

es postula una nova dimensió que apareix en el moment en què es plantegen canvis que 

impliquen la necessitat de negociar amb qui té la capacitat de realitzar o no aquests canvis: la 

dimensió política. 

 

                                                             
3 El sector de l’educació no formal es troba especialment encuriosit i preocupat en aquest aspecte i 
complementa l’escàs treball que l’educació formal fa en aquesta línia (Sauvé, Naoufal, & Auzou, 2013). 

Il·lustració 5.Utopia del sistema alimentari escolar coherent entre educació i gestió. (Reelaboració pròpia) 
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Com podeu comprovar, establir un marc per definir l’agroecologia escolar des del punt de vista 

dels infants on l’intercanvi jugui un rol destacat és d’una gran complexitat. A continuació es 

presenta un esquema que pretén recollir des del punt de vista sistèmic tots els fluxos, àmbits, 

llenguatges i dimensions que es donen en l’agroecologia escolar si tenim en compte l’àmbit de 

l’intercanvi (il·lustració 6).  

 

 

Il·lustració 6. Marc per definir l'agroecologia escolar enriquida amb l'àmbit de l'intercanvi. (Reelaboració pròpia) 
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Els objectius - - - - - - - - - 

Adquirir una visió global i transversal dels diferents tipus d’adob 
orgànic. 

GENERAL 

ESPECÍFICS 

Saber què són i per a què s'utilitzen els adobs orgànics. 

Conèixer les característiques i diferències dels diferents tipus d'adob orgànic. 
Identificar els diferents tipus d’adob orgànic com a alternatives possibles al sistema actual. 

Aprofundir en el coneixement del compostatge, el vermicompostatge, l’adob en verd i els 
fems. 

Determinar les exigències i requeriments d’un dels adobs, el que ells elegeixin. 

 

Capacitar als infants de recursos i eines per a participar de les 
decisions associades a l’hort escolar. 

GENERAL 
ESPECÍFICS 

Introduir els infants en el món de la participació infantil. 
Establir les normes de les assemblees d’hort. 

Saber sobre quins aspectes del hort decidirem. 

Establir els càrrecs de gestió de l’assemblea. 

Decidir quin adob orgànic és millor per al seu hort escolar. 

Llistar totes aquelles coses que volen fer en relació amb el nou adob orgànic que utilitzarem. 

Decidir si volen donar continuïtat al projecte de participació infantil. 

 

Treballar en equip per implementar la seva decisió. 
GENERAL 

ESPECÍFICS 

Perdre la vergonya amb el grup. 
Organitzar i estructurar els passos a seguir a fi de donar resposta als requeriments de l’adob 
escollit i dur a terme la seva decisió. 

Implementar les decisions preses fent cas a la planificació decidida. 

Ser crítics amb un mateix, amb el grup i amb el projecte. 

 

Alhora que assoleixen els objectius, de manera implícita estan adquirint competències 

transversals (aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, artística i cultural, etc.). 

Alhora, el fet d’estar en un entorn com és l’hort i fent dinàmiques participatives ens permetran 

treballar molt intensament aquelles competències centrades a conviure i habitar el món, és a 

dir, la competència social i ciutadana i la competència en el coneixement i la interacció amb el 

món físic (Generalitat de Catalunya; Departament d'educació, 2017). 

Per mitjà de la participació infantil es potenciaran les relacions que tenen entre el propi grup 

d’infants, la comunicació interpersonal i l’autonomia tant individual com grupal. Els beneficis 

d’aquesta estan àmpliament explicats en l’article publicat per Ana María Novella i Jaume Trilla 

l’any 2011 (Trilla & Novella, 2011); si encara voleu saber-ne més de les capacitats que 

s’estimulen per mitjà de la participació dels infants, no deixeu de llegir-lo.  

En referent als beneficis de treballar en un entorn com és l’hort, de ben segur que ja els teniu 

ben coneguts i cada dia en trobeu de nous!  
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Esquema de la proposta educativa -   
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Cronograma de la proposta educativa  

SESSIÓ 1 – QUÈ VOL DIR PARTICIPAR? QUÈ FAREM AQUÍ? 1 hora 

SESSIÓ 2 – 4 PINZELLADES SOBRE ELS ADOBS. 1 hora 

SESSIÓ 3 – ENTREM EN MATÈRIA. 1 hora 

SESSIÓ 4 – COM IMPLEMENTAR EL QUE VOLEM FER? 1 hora (o més) 

SESSIÓ 5 – PASSEM A L’ACCIÓ. 1 hora (o més) 

SESSIÓ 6 – AVALUEM-NOS. 20 minuts 

 

Proposta educativa. Plantejament i experiència 

Abans, però... em presento! 

 

Us he presentat la guia, però no m’he presentat jo encara. I crec que, si ho faig, potser enteneu 

una mica més el que trobareu a continuació. Així doncs, aquí teniu quatre línies sobre mi però 

sobretot explicant-vos d’on surt la meva motivació per a fer aquesta guia. 

La meva mare de petit sempre ens deia al meu germà i a mi: porteu-vos bé, com si us miressin 

per un foradet. Doncs bé, ara penso que si em miressin per aquell petit forat la gent s’espantaria. 

S’espantaria de veure quelcom tan estrany com donar poder de decisió real als infants.  

Els adults que ens trobem en un centre educatiu (escola, cau, esplai...) estem acostumats a parlar 

amb els infants i preguntar-los com els ha anat el cap de setmana, què faran aquesta tarda, què 

hi havia per dinar... mil i una preguntes que, sense dubte, hem de seguir fent. Però per què no 

preguntem què en pensen, de l’escola? O què troben a faltar al seu pati? Què els agradaria 

menjar per dinar?... i moltes més preguntes a les quals els infants tenen un grapat de respostes, 

totes lícites, a partir de les que podem educar. 

Us explicaré com un estudiant de Ciències Ambientals, s’ha animat a portar la Participació 

Infantil a un hort escolar de Sant Cugat.  

Soc d’aquelles persones a les que en Carles Capdevila ens va etiquetar com a “entusiastes 

sospitosos” (Capdevila, 2009). I anem a ser sincers, alguna o altre formació en matèria de 

participació infantil he fet. És d’aquí d’on neix la meva vocació per l’educació i per aquest motiu 

vaig decidir fer pràctiques en educació ambiental.  

Porto 4 anys estudiant què passa a les espècies que veuen modificat el seu hàbitat, com 

s’adapten a pertorbacions... i ara, l’espècie diana era jo, sortint de l’educació en el lleure per 

introduir-me en l’educació formal. No us enganyaré, tenia por, no cal ser ambientòleg per veure 

que la modificació d’un hàbitat no acostuma a acabar bé, però també és cert que depèn de 

l’espècie. I jo, com a espècie em moria de ganes de començar!  
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SESSIÓ núm. 1 QUÈ VOL DIR PARTICIPAR? QUÈ FAREM AQUI?  
DURADA 

1h 

        

OBJECTIUS 

• Introduir als infants en el món de la participació infantil. 

• Establir les normes de les assemblees d’hort. 

• Saber sobre quins aspectes de l’hort decidirem. 

• Perdre la vergonya amb el grup. 

        

CONTINGUTS 

• Les bases de la participació infantil 
- Que vol dir? 
- Maneres diferents de les quals participem cada dia  

o Nivells de participació segons Ana Maria Novella i Jaume Trilla. 
▪ Participació simple 
▪ Participació consultiva 
▪ Participació projectiva 
▪ Metaparticipació 

• Els adobs orgànics 
- Què són? 
- Què hem fet fins ara? 
- Què se’ns proposa?  

        

MATERIAL 

• Pissarra 

• Guix o retolador de pissarra 

• 4 caixetes 

• Els paperets de la sessió núm 1. Situacions quotidianes de participació 

• Cartolina i retoladors 

• Gomets verds, vermells i grocs 

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Aquesta primera sessió servirà per a motivar als infants amb el projecte i començarem per explicar el 
motiu pel qual es fa aquest projecte i totes les possibilitats s’obren a partir d’aquí.  
 
Tot seguit, s’explicarà què vol dir participar i es farà la dinàmica de les 4 caixes per a entendre que en el 
nostre dia a dia participem de moltes maneres diferents tot i no ser-ne conscients.  
 
Una vegada feta la introducció, s’explicarà la cronologia del projecte i escriuran les normes de 
l’assemblea del seu hort i la signaran tots els infants que hi participin. 
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EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS DESENVOLUPAMENT 

 0 min. – 15 min.  
Benvinguda. 
Presentació del projecte. 
Presentació de la sessió d’avui. 

 15 min. – 25 min.  
Què vol dir participar? 
Breu explicació per part de l’educador/a sobre la participació infantil. 

 25 min. – 40 min.  

Explicació i execució de la dinàmica de les 4 caixes. 
Els infants tindran davant seu 4 caixes. A cada una de les caixes hi haurà escrit 
un nivell de participació segons Novella i Trilla (simple, consultiva, projectiva 
i metaparticipació). A l’interior de cada caixeta hi haurà situacions del seu dia 
a dia en què ells i elles participen de la manera indicada.  
Un a un, per ordre, sortiran els infants i escolliran un paper a l’atzar de la 
caixeta que prefereixin i hauran de representar la situació de la capseta. La 
resta de companys/es han d’intentar endevinar què està fent.  
 
En acabar tots els paperets, l’educador/a ressaltarà que tenen en comú les 
diferents accions de cada caixeta per polir els conceptes i ajudar a clarificar 
les idees.  

40 min. – 60 min. 

Presentar la cronologia del projecte 
Establir les normes amb els infants per mitjà de l’assemblea.  
En aquesta primera assemblea, si no s’autoregulen, les tasques de moderació 
les desenvoluparà l’educador/a.  
Una o dues persones voluntàries escriuran en una cartolina les normes que 
decideixin els seus companys.  
Un cop escrites, es llegiran les normes i les signaran tots els infants. Si en 
futures assemblees venen infants nous, hauran de llegir-se la cartolina amb 
les normes i signar-la.  
Comiat i breu valoració (gomets) 
L’educador/a els demanarà que s’enganxin un gomet (verd, groc o vermell) 
allà on vulguin depenent el que els hagi semblat la sessió d’avui, si s’ho han 
passat bé, si s’han avorrit... 
Posteriorment, posarem en comú les possibles millores i els punts forts i ens 
acomiadarem fins la següent sessió.  

 

RECURSOS 

1. Línia temporal amb la cronologia del projecte. 
2. Situacions per a representar segons els diferents nivells de participació (Novella i Trilla).  
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La meva experiència . Primer dia (sessió 1) 

Després de mig curs visitant els nens i nenes de l’hort de l’escola i fent activitats i experiments 

amb ells i elles, havia arribat el moment de posar en marxa la primera de les sessions de la guia 

que he elaborat, com a treball final de grau, per implementar la participació infantil als horts 

escolars.  

No era el primer cop que feia activitats per a infants de 1r i 2n de primària, no es pot dir que 

estigués nerviós, però inquiet, bastant. La primera sessió seria la que marcaria si els infants 

tornarien la setmana vinent o no. I el que era més difícil, havien d’entendre què era la 

participació infantil i decidir si voldrien seguir venint els pròxims dies.  

Tot i que amb molts dels que van venir ja ens coneixíem, calia fer una roda de noms i una breu 

explicació del projecte. Just en acabar, vam començar amb la primera dinàmica: una mica de 

teatre sobre situacions del seu dia a dia en què participessin de diferents maneres. Val a dir que 

posar els infants a fer d’actors i actrius a l’espai d’hort és ben divertit. 

Després va arribar el moment de preguntar als infants què en pensaven, del compostador que 

tenien a l’hort (prèviament alguns alumnes ja havien dit que no els agradava) i tot i que ningú 

va mostrar un clar rebuig cap a l’actual model, tots i totes es van emocionar amb la idea de crear 

un nou i millor sistema de compostar, així doncs, els vaig presentar la cronologia del projecte! 

Primer tenien tots els ulls com taronges, però jo tendeixo a enrotllar-me massa, i com sabeu els 

nens i nenes d’aquesta edat prefereixen desconnectar. Així que vigileu no us passi com a mi.  

Abans de començar, tal com deia el quadre que estaven veient (la cronologia del projecte), calia, 

en primer lloc, conèixer més sobre les diferents opcions d’abonar ecològicament l’hort (ho 

faríem les següents sessions) i establir algunes normes i càrrecs per organitzar-nos. Abans 

d’acabar amb la dinàmica de revisió, van decidir les normes de l’hort: No córrer i no cridar; 

Respectar-nos; No arrencar plantes; Respectar el torn i escoltar-nos; Recollir el material; Divertir-

se. 

   

Fotografia 2. Les normes de 
l’assemblea d'hort 

 

Fotografia 1. Dinàmica de teatralització 
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SESSIÓ núm. 2 4 PINZELLADES SOBRE ELS ADOBS 
DURADA 

1h 

        

OBJECTIUS 

• Saber què són i per a què s'utilitzen els adobs orgànics. 

• Conèixer les característiques i diferències dels diferents tipus d'adob orgànic. 

• Identificar els diferents tipus d’adob orgànic com a alternatives possibles al sistema actual. 

• Establir els càrrecs de gestió de l’assemblea. 

        

CONTINGUTS 

• Concepte d'adob orgànic i dels diferents tipus: compost, vermicompost, adob en verd i fems.  

• Exigències del compostador o el procés pel qual l’obtenim. Com es fa i com s’utilitza cada tipus 
d’adob orgànic? 

• Conceptes relacionats amb els adobs orgànics:  
- Punt de floració. 
- Nutrients. 
- Descomposició. 
- Lleguminoses o fabàcies. 

• Quins càrrecs hi ha en una assemblea i per a què serveix cada un dels càrrecs.  

        

MATERIAL 

• 4 Cubells mitjans:  
- 1 amb llavors de faves o llenties (adob en verd) 
- 1 amb compost 
- 1 amb vermicompost 
- 1 amb fems 

• Les fitxes de la sessió núm. 2. Explicació de cada tipus d’adob orgànic.  

• 1 cartolina DIN A3. 

• 1 retolador permanent.  

• 3 regadores de diferent mida.  

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Després d’una breu benvinguda i presa de contacte on l’educador/a aprofitarà per veure quins infants 
han vingut i el seu estat d’ànim, se’ls explicarà en què consistirà la sessió d’avui i per a què és necessària. 
 
Un cop feta la presentació, dividirem el gran grup en 4 petits grups on, a través d’un joc, descobriran les 
diferents característiques de cada adob.  
 
Quan cada petit grup tingui tota la informació del seu tipus d’adob, entre els infants del grup parlaran 
quines coses creuen més importants o interessants per a explicar-ho més tard en gran grup.  
 
Un cop s’han explicat entre ells els diferents tipus d’adob orgànic, l’educador/a aprofitarà per polir les 
explicacions (si escau) i aprofitant que el grup torna a estar unit en un, explicarà els càrrecs que ha de 
tenir una assemblea per a funcionar de manera eficaç. Quan la breu explicació s’hagi fet, els infants 
escolliran quin tasca volen dur a terme i creuen que podran fer millor. 
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EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS DESENVOLUPAMENT 

 0 min. – 10 min.  
Benvinguda  
Breu repàs de la sessió anterior. 
Presentació de la sessió d’avui.  

 10 min. – 25 min.  

Explicació i execució de la dinàmica 
Cada grup es situarà en fila darrere d’un cubell i hauran d’intentar descobrir 
quin tipus d’adob tenen davant. Per fer-ho, tindran pistes amagades per l’hort 
(identificades amb el numero del seu grup) i sortirà un de cada grup a buscar-
les. Quan passin 30 segons o bé ja hagin trobat una pista, tornaran a la fila del 
seu grup i sortirà el següent. El joc acabarà quan tots els grups hagin trobat 
les pistes i descobreixin quin tipus d’adob tenen davant seu. 

 25 min. – 45 min.  

Treball en petit grup 
Cada petit grup parlarà quines coses creu que cal destacar del seu tipus 
d’adob per explicar als companys. 
Explicació de l’adob de cada grup a tot el grup.  
L’educador acabarà d’explicar per què s’han escollit aquelles imatges 

45 min. – 60 min. 

Explicació per part de l’educador/a dels càrrecs de l’assemblea i tria dels 
càrrecs.  
Comiat i breu valoració (regadores) 
L’educador/a col·locarà tres regadores (de diferents mides) en forma de 
triangle. Cada infant es col·locarà més proper de la regadora que cregui 
segons el que els hagi semblat la sessió d’avui, si s’ho han passat bé, si s’han 
avorrit... 
Com més gran sigui la regadora escollida, voldrà dir que de més bé s’ho han 
passat. Posteriorment, posarem en comú les possibles millores i els punts 
forts i ens acomiadarem fins la següent sessió. 

 
 

RECURSOS  

3. Fitxes per a retallar i fer les pistes que cal trobar per l’hort. Cada fitxa tindrà 7 pistes a trobar. 
3.1. Què vol dir cada imatge? Recurs per a l’educador/a. 

4. Cartells amb el càrrec que desenvoluparan a l’assemblea. 
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La meva experiència . Segon dia (sessió 2) 

El segon dia calia anar més ràpid, jo havia pensat les sessions d’una hora cadascuna, però aquell 

dijous a l’escola vindrien alguns avis i àvies a l’hora de menjador per jugar i explicar coses als 

infants. 

Per sorpresa de tothom tot va anar rodat. Vaig amagar per l’hort les pistes i, ho vaig fer tan bé 

que encara n’hi ha duos per algun lloc de l’hort perdudes. Als infants de l’hort els vaig dir que 

m’havien caigut, per si m’ajudaven a trobar-les i ordenar-les, no s’ho van acabar de creure del 

tot. El segon dia ja es van saltar la primera norma que es van posar, però s’entén, si has de buscar 

pistes amagades per l’hort... no ho pots fer caminant i en silenci!  

Un cop trobades totes les pistes, era moment de col·locar cada imatge al seu respectiu lloc, i així 

a poc a poc van anar aprenent que una de les diferències entre el compost i el vermicompost 

són els cucs, o bé que seria molt interessant tenir una granja al costat on poder comprar els 

fems, però com no era el cas, potser no era la millor opció.  

L’objectiu de la sessió no era fer la tria del nou sistema de compost, però va ser impossible evitar-

ho. Estaven molt posats en matèria i espontàniament va començar un petit debat que va acabar 

amb decisió de crear el nostre compostador per a fer vermicompost!  

Un dels objectius de la sessió era establir els càrrecs de gestió de l’assemblea infantil. Ho vam 

fer, però va costar moltíssim, primer ningú volia agafar responsabilitats, i desprès... ningú volia 

quedar-se’n sense. Si aquí hi sumem un temps limitat, tenim de resultat una experiència molt 

millorable.  

Com que teníem menys temps del planificat, els infants no van poder revisar la sessió amb una 

dinàmica, tot i que sí que se’ls va preguntar l’opinió i totes van ser ben positives! Això de córrer 

i buscar pistes, mai passa de moda.  

Fotografia 5. Dos nens portant una 
pista cap al paper de l'adob en verd. 

Fotografia 5. Infants 
ordenant les pistes 
trobades segons la 
informació que ens 
donen de cada adob. 

Fotografia 5. Una nena recollint una pista. 
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 SESSIÓ núm. 3 ENTREM EN MATÈRIA 
DURADA 

1h 

        

OBJECTIUS 

• Aprofundir en el coneixement del compostatge, el vermicompostatge, l’adob en verd i els 
fems.  

• Decidir quin adob orgànic és millor per al seu hort escolar. 
- Comparar i avaluar cada tipus d’adob en relació la viabilitat al nostre hort.  

        

CONTINGUTS 

• Introducció de l’adob a la parcel·la. Els 4 adobs orgànics que estem treballant.  

• Exigències i característiques de cada adob i la seva formació. 

• El procés de presa de decisions.  
o Recordatori de les normes de l’assemblea. 
o Recordatori dels càrrecs i funcions. 

        

MATERIAL 

• Compost 

• Vermicompost 

• Fems 

• Adob en verd (fabàcies, plantes ja crescudes i llavors) 

• Eines 

• 4 regadores  

• Pissarra  

• Guix o retolador de pissarra 

• Etiquetes dels càrrecs fetes l’última sessió 

• Les normes de l’assemblea 

• 1 pebrot verd, 1 vermell i 1 groc 

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Com sempre, en primer lloc, mentre rebem els nens i nenes, podem anar enllestint els detalls de la 
sessió.  
 
Una vegada ja han arribat tots els infants, recordarem què vam fer l’últim dia per mitjà de preguntes, és 
important que ho recordin ells/es mateixos/es. A continuació explicarem la sessió d’avui i ens posarem 
a fer feina.  
 
Farem 3 grups (compost, vermicompost i fems) i cada grup posarà en un tros de parcel·la l’adob que 
hagi escollit. Després entre tots els grups prepararem i posarem l’adob en verd. 
 
Desprès ens disposarem en rotllana i recordarem els conceptes que hem treballat les anteriors sessions 
sobre la nostra assemblea. Recordarem les normes i els càrrecs i començarem l’assemblea a fi de decidir 
quin dels 4 adobs ens sembla millor pel nostre hort. És a dir, més viable.  
 
És important que tots els dubtes que sorgeixen es resolguin, no des de l’educador, a poder ser entre els 
infants.  
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El paper de l’educador a l’assemblea hauria de ser d’observador i entrar en escena només si escau, i en 
les primeres assemblees per portar el temps.  

        

EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS DESENVOLUPAMENT 

0 min. – 10 min. 
Benvinguda 
Breu repàs de la sessió anterior. 
Presentació de la sessió d’avui. 

10 min. – 15 min. 
Preparem les eines 
Si hi ha alguna eina amb què no han treballat abans. Expliquem com 
s’utilitza. 

15 min. – 25 min. 

Posem 3 dels adobs a les parcel·les 
En 3 petits grups. Cada grup posarà un tipus d’adob. 

- Fems 
- Compost 
- Vermicompost 

25 min. – 35 min 

Preparem i posem l’adob en verd 
L’educador explicarà de nou com es fa l’adob en verd i entre tots els infants 
esmicolarem les plantes de les faves i després la posarem al tros de bancal 
que queda per omplir. 
Recollim les eines. 

35 min. – 60 min. 

Assemblea 
Ens reunim i entre tot el grup recordarem els càrrecs i qui feia cada tasca. 
L’educador/a repartirà el cartell cada encarregat perquè tothom tingui 
present la seva funció.  
Després repassarem les normes de l’assemblea. 
L’educador/a començarà preguntat què els ha semblat cada tipus d’adob 
orgànic, quins problemes han vist, què els ha agradat de cada adob... per 
arribar a la pregunta final, a partir de la qual naixerà el debat de quina o 
quines maneres d’abonar les parcel·les volem al nostre hort.  
Comiat i breu valoració (Hortalisses)  
L’educador/a agafarà tres hortalisses de l’hort.  
Entre tots els infants, per mitjà de l’assemblea, hauran d’escollir una 
hortalissa depenent com hagin vist la sessió d’avui. 
Prèviament hauran de decidir quina hortalissa els agrada més i quina menys.  

 

RECURSOS 
5. El que els infants han elaborat les sessions anteriors: 

a) Les normes de l’hort. 
b) Els petits cartells amb el càrrec i nom de cada nen/a que fa el càrrec.  

 

 

 

 

 

 



 

 25 

 

SESSIÓ núm. 4 COM IMPLEMENTAR EL QUE VOLEM FER?  
DURADA 

1h* 
*La durada d’aquesta sessió és pot augmentar i fer-se en 2 sessions o 3 si els infants necessiten més temps. 

OBJECTIUS 

• Determinar les exigències i requeriments d’un dels adobs, el que ells elegeixin. 

• Llistar totes aquelles coses que volem fer en relació el nou adob orgànic que utilitzarem. 

• Organitzar i estructurar els passos a seguir a fi de donar resposta als requeriments de l’adob 
escollit i dur a terme la seva decisió. 

        

CONTINGUTS 

• Aprofundiment d’un dels adobs orgànics, el que hagin escollit per a l’hort.  
 

o Si decideixen COMPOST o VERMICOMPOST: 
- Com podem fer un compostador? 
- Què tirem al compostador? 
- Quin manteniment necessita?  
- On hem de situar el compostador? 

o Si decideixen FEMS: 
- Quins són els fems més utilitzats? 
- Diferències entre els diferents fems. 
- Llocs del Vallès on podem aconseguir fems. 
- Com s’han de guardar els fems?  

o Si decideixen ADOB EN VERD: 
- Les plantes més utilitzades. 
- On podem aconseguir aquestes plantes? 
- Exigències d’aquestes plantes.  

 
Aquests continguts s’han de transmetre de manera visual i clara a fi de que siguin entenedors, la majoria 
ja han estat treballats per sobre en dinàmiques anteriors de altre sessions. Han de ser l’eina que els 
capaciti per crear una argumentació i una planificació de les tasques que volen fer per instaurar  

        

MATERIAL 

• Fulls. 

• Bolígrafs o llapis de colors. 

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
És la sessió més tranquil·la. Gairebé tota la sessió es desenvoluparà en assemblea. 
 
Desprès de la benvinguda i la dinàmica inicial, ens prepararem per a l’assemblea, recordarem tasques i 
càrrecs i tot el que hem fet fins ara.  
 
En l’assemblea es decidirà tot allò relacionat amb la implementació de l’ús de l’adob orgànic escollit.  
 
Posteriorment, si escau, el grup es dividirà en grups de treball/comissions per enllestir les idees i 
propostes que hagin sorgit.  
 
Per acabar, farem una dinàmica de valoració.  
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EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS ACCIONS 

0 min. – 10 min. 
Benvinguda  
Breu repàs de la sessió anterior. 
Presentació de la sessió d’avui. 

20 min. – 50 min. 

Preparació de l’assemblea 
Recordarem els càrrecs i les normes de manera molt breu.  
Assemblea 
En l’assemblea es decidirà tot allò relacionat amb la implementació de l’ús 
de l’adob orgànic escollit.  
Alguns àmbits que poden organitzar i decidir de fer o no, podrien ser:  

- Construcció del compostador (si escau) 
- Localització del compostador 
- Farem cartells que ens expliquin com funciona? 
- Hi ha tasques a fer, qui les farà? Com ens 

organitzem?  
- ... 

La llista de aspectes a decidir no té fi ja que depèn de les necessitats que 
detectin els infants. Tot i així, si l’educador/a veu que no s’avança, pot 
plantejar un dels temes per donar peu al debat i que vagin sorgint idees. 
Comissions 
És possible que un cop determinades les diferents accions a fer, sigui 
necessari separar-se en petits grups per motivacions i per aprofundir en 
cada una de les accions. Si l’assemblea ho vol, ens dividirem en comissions, 
si no, continuarem amb el format d’assemblea.  

50 min. – 60 min. 

Comiat i breu valoració (Estàtues) 
Cada infant haurà de pensar una estàtua que representi la seva opinió sobre 
la sessió d’avui.  
Quan l’educador/a ho indiqui, tothom la farà alhora i en silenci. Mirarem els 
companys i companyes durant uns segons i posteriorment, qui vulgui, podrà 
explicar el motiu de la seva estàtua.  

 

RECURSOS 
5. El que els infants han elaborat les sessions anteriors: 

a) Les normes de l’hort. 
b) Els petits cartells amb el càrrec i nom de cada nen/a que fa el càrrec. 
c) L’acta de l’anterior assemblea.  

6. Material visual per a reforçar els continguts sobre l’adob escollit.  
- Esquemes del cicle de l’adob en verd. 
- Esquemes del muntatge d’un compostador o vermicompostador.  
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La meva experiència . Tercer dia (sessions 3 i 4) 

Ja estàvem arribant l’equador de la proposta de la meva guia, i ens quedava molta feina per fer. 

Els infants semblaven estar molt motivats i, amb ells, ho estava jo també.  

El gran objectiu del 3r dia havia de ser l’elecció del sistema de compostar que volíem, però com 

que ja havíem fet aquesta tria el dia anterior vam decidir avançar i unir la sessió número tres 

amb la quatre. Això vol dir, que ja havien de començar a dissenyar el nou compostador! 

Abans de fer el disseny, vam anar a veure com s’aplicaven els diferents adobs orgànics sobre la 

parcel·la. No cal dir que el gran guanyador va ser l’adob en verd, era quelcom nou i diferent. 

Desprès, vam haver de començar a planificar. Aquesta part de la sessió va ser massa estàtica i, 

si la setmana anterior els havia agradat córrer i buscar pistes amagades per l’hort, hi havia altes 

possibilitats que estar pensant i dissenyant sobre paper com havia de ser el seu compostador 

no seria plat de tots els gustos.  

Tot i la desmotivació d’alguns infants (aguantant estoicament sota el sol), eren conscients de la 

importància del moment, ja que podrien fer allò que realment volguessin, però calia planificar-

ho abans.  

Van decidir conjuntament que farien grups de treball més reduïts i que cadascun s’ocuparia 

d’una part. Us podeu imaginar nens i nenes de 1r i 2n de primària organitzant-se d’aquesta 

forma? I només amb tres sessions i mitja!  

 

 

 

 

Fotografia 6. Nens i nenes preparant adob en 
verd per posar a la parcel·la 

Fotografia 7. Dinàmica de revisió de les regadores 

 



 

 28 

 

SESSIÓ núm. 5 PASSEM A L’ACCIÓ 
DURADA 

1h* 
*La durada d’aquesta sessió és pot augmentar i fer-se en 2 sessions o 3 si els infants necessiten més temps. 

OBJECTIUS 

• Implementar les decisions preses fent cas a la planificació decidida. 

        

CONTINGUTS 

• Els mateixos continguts que la sessió anterior.  

        

MATERIAL 

• Eines 

• Fulls 

• Bolígraf o llapis 

• Canyes 

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Aquesta és la sessió on es du a terme de manera pràctica totes aquelles decisions que els infants han 
pres en les altres sessions.  
Desprès de la dinàmica inicial, repassarem el que vam fer l’ultima sessió i un cop tothom sàpiga el que 
es farà, els infants procediran a la seva execució.  
Finalment farem una dinàmica de breu valoració de la sessió.  

        

EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS ACCIONS 

0 min. – 10 min. 
Benvinguda 
Repàs de la sessió anterior. 
Presentació de la sessió d’avui. 

20 min. – 50 min. 
Execució 
Els infants començaran a portar sobre el terreny tots els canvis i decisions 
que hagin pres.  

50 min. – 60 min. 

Comiat i breu valoració (Quina canya!) 
Clavarem al terra 5 canyes ordenades per mida. Desprès demanarem als 
infants que se situïn al costat de la canya que prefereixin, tenint en compte 
que la canya més alta voldrà dir que avui ens ha agradat molt i la més baixa 
que no ens ha agradat gens.  

 

RECURSOS  

5. El que els infants han elaborat les sessions anteriors: 
d) Fulls de la sessió anterior on apareixerà de manera detallada les tasques a 

desenvolupar durant aquesta sessió.  
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SESSIÓ núm. 6 AVALUEM-NOS 
DURADA 

20min. 

        

OBJECTIUS 

• Ser crítics amb un mateix, amb el grup i amb el projecte. 
- Reconèixer la feina feta. 

• Decidir si volen donar continuïtat al projecte de participació infantil. 

• Detectar altres espais d’on vulguin participar.  

        

CONTINGUTS 

• No ampliarem continguts. Es treballaran de manera implícita continguts de les sessions 
anteriors.  

        

MATERIAL 

• Full (o llibreta) per a l’educador/a 

• Bolígrafs  

        

DESCRIPCIÓ GENERAL 
Un cop implementat el canvi, serà molt positiu avaluar tot el procés.  
 
Durem a terme una dinàmica de revisió i avaluació. Els ítems a revisar seran:  

1. Relació entre el grup. 
2. Relació grup – educador/a. 
3. Resultat del projecte. 
4. Satisfacció general de cada infant amb tot el procés i el resultat. 

La satisfacció de cada sessió en particular ja ha estat avaluada. És molt important prendre nota tant de 
la revisió de cada sessió com de la final, permetrà als educadors/es i al grup millorar els aspectes que es 
considerin necessaris.  
 
En acabar farem palès als infants el valor de la feina feta i se’ls encoratjarà a seguir participant de tot 
allò que vulguin.  

        

EXPLICACIÓ PAS A PAS 

TEMPS ACCIONS 

0 min. – 20 min.  

Benvinguda 
Dinàmica de revisió final – Mar o muntanya 
Els infants es situaran en fila davant l’educador/a.  
L’educador dirà ítems a revisar i els infants faran un pas a la dreta si creuen 
que ha estat positiu el resultat del que s’està avaluant o un pas a l’esquerra 
si el valoren de manera negativa.  
Un cop tots els infants s’han posicionat, expressaran els motius de la seva 
posició a la resta de companys i a l’educador/a.  
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La meva experiència . Quart dia (sessions 5 i 6) 

Amb tot planificat, m’esperaven els infants a l’entrada de l’hort amb unes ganes immenses de 

començar. Jo em vaig convèncer que aquesta il·lusió era a causa de la culminació de la seva 

participació i les ganes de seguir amb el projecte. La realitat podia ser aquesta, o podia ser que 

es morien de ganes per pintar les caixes de porexpan amb esprais. Penseu el que vulgueu, jo 

crec que va ser la suma d’ambdós. Per cert! No és bona idea combinar pintura d’esprai amb 

porexpan. 

En obrir l’hort, vaig ensenyar-los totes les coses que havia portat. Estava tot el que van apuntar 

el dia anterior a la llista: pintures, pinzells, esprais de tots colors, retoladors de colors, cordills, 

etc. 

Abans de començar amb les manualitats, 

vam preparar un tros de l’hort cobrint 

amb una fusta i plàstic el terra, no el 

volíem pintar. I un cop fet, mans a l’obra! 

I amb una organització realment bona, 

van començar, cadascú amb el seu petit 

grup, fent la tasca que els tocava, parlant 

les coses i compartint un material sens 

dubte atractiu per a ells i elles.  

En les sessions anteriors havíem tingut 

algun problema de generositat o, més 

aviat, l’absència d’aquesta. En aquesta 

dinàmica, en canvi, potser per les ganes 

de fer-ho bé o potser a causa de la forta 

olor a pintura, no va ser així i tot va anar 

rodat.  

Els petits problemes els arreglaven de 

manera autònoma: que si aquí no anava 

el blau, que si aquí havíem de fer una 

onada... i buscaven solució entre els 

mateixos grups.  

 

L’avaluació d’aquesta part del dia va ser molt positiva. Van sortir satisfets amb la feina feta (i no 

és per menys!) i corrents a rentar-se les mans, però també a explicar als companys i companyes 

la tasca feta. I la narració no es quedava només en haver pintat amb pintures i esprais sinó que, 

per sorpresa meva, afegia (en menor mesura) que ells i elles ho havien decidit fer així i que 

havien fet un vermicompostador en comptes de comprar fems o fer un compostador nou.  

 

  

Fotografia 8. Procés de decoració i construcció del 
vermicompostador 

Sí

! 
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El resultat - - - - - - - - -  
 

Al·lucinant. En quatre dies, havien decidit que volien instaurar el vermicompostatge a l’escola, 

havien dissenyat tot el sistema i l’havien fet. I si parlem de participació infantil... havien après 

què era, s’havien organitzat com a grup i a poc a poc havien anat prenent decisions en 

assemblea. Sense dubte, havien fet molta feina. Però serien capaços de valorar-ho?  

Abans d’acabar la sessió, donat que ens sobraven 10 minuts, vam decidir avançar la del següent 

dia i fer la revisió de tot el projecte. Van valorar la feina feta, però es van quedar curts. Alhora, 

les meves sospites sobre la sessió de panificació massa poc dinàmica, o l’èxit de la sessió de les 

pistes, es van confirmar de nou. 

Amb la revisió, van sortir frases tan boniques com sinceres: ‘’no ens ha agradat com ens hem 

portat perquè ens hem barallat a vegades’’, ‘’ens hem ajudat molt entre tots’’, ‘’hem treballat 

en grup tots junts i sense discussions’’, ‘’m’ha agradat participar i l’hort també m’agrada’’, ‘’ho 

heu fet molt bé però hi havia moments avorrits’’. 

   

Fotografia 9. El resultat final, el 
vermicompostador de l'hort! 

Fotografia 10. Infants buscant cucs per posar al 
vermicompostador. 

Fotografia 11. L'actual zona de compostar a l'hort. A l'esquerra, 
el compostador antic; a la dreta, el vermicompostador. 
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No n’hi ha prou! 

Encara vaig a l’hort, encara veig els nens i nenes, i encara em fa gràcia veure com el 

vermicompostador segueix fent la seva funció. 

Surto d’aquesta experiència amb la ferma convicció que tot està per fer en matèria de 

participació infantil. Cal reivindicar la participació dels infants en tot moment, i sobretot en els 

espais dels quals són protagonistes.  

Deixem de mirar les escoles, caus, esplais... com a institucions que han de vendre una oferta a 

les famílies perquè apuntin el seu fill o filla i comencem a plantejar-nos que a qui ha d’agradar 

l’oferta és als infants. I que tinguin clar que, si quelcom no els agrada, està a les seves mans 

canviar-ho. 

Al cap i a la fi, el deure de les persones educadores és donar espai als infants i joves perquè 

creixin i una de les millors maneres és fer-los partícips de tot allò que vulguin, puguin i sàpiguen. 

Podeu trobar, consultar i emprar la guia per la implementació de la participació infantil a l’hort 

a www.agroecologiaescolar.com. Us animo que us la feu vostra i us animeu a provar 

l’experiència. Jo, sens dubte, no ho deixaré de fer allà on vagi.  

 

 

 

 

  

Il·lustració 7. Caram ens escolten! (Font: Francesco Tonucci 2002) 
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El decàleg de l’educador/a - - - -  

1- No es tracta d’aprendre els conceptes sobre participació infantil, es tracta 

d’utilitzar-los! 

De poc li servirà a un infant aprendre els diferents nivells de participació infantil segons Novella 

i Trilla o Roger Hart. Ja tindrà temps en un futur per aprendre-ho si ho vol.  

S’han de familiaritzar amb les dinàmiques que fem a l’hort, amb les avaluacions, les assemblees, 

a escoltar les seves idees... Si hi posen nom, perfecte! Però no oblidem que volem que participin, 

no només que aprenguin què vol dir i no ho facin.  

2- No tot ens sortirà bé! I què? 

Ni les persones educadores ni els infants que hi participin ho faran igual sempre, a poc a poc els 

infants es trobaran més còmodes i els adults haurem d’aprendre a deixar-los els espais. Per això 

és tan important avaluar-nos i revisar-nos! 

A més a més, l’avaluació o revisió ha de ser qualitativa i global, no només dels temes que estem 

treballant (com en aquest cas els adobs orgànics). Com hem estat? Què ens ha costat més? I què 

ens ha agradat més?... Molts dels aspectes que es potencien a través de la participació infantil 

són competències bàsiques i socials difícilment avaluables de manera quantitativa. 

3- Els interessos dels infants sempre per davant!  

Els infants no són una eina per a fer allò que com educadors/es volem fer a l’hort, es tracta de 

complir al màxim la voluntat i desitjos dels infants.  

Cal evitar al màxim la manipulació de les seves propostes i idees. Si hi ha línies vermelles que 

no es poden creuar, deixem-los menys poder de decisió en el procés de la participació infantil, 

però que sigui participació autèntica.  

4- El seu projecte, la responsabilitat de tothom! 

Els infants han de fer-se seu el projecte i per responsabilitzar-se’n cal que entenguin que 

participant estan agafant un compromís amb l’hort i amb el grup.  

Tot i això no oblidem que nosaltres som i serem les persones responsables del grup i n’hem de 

tenir cura. Hem d’estar pendents de si sorgeixen conflictes o problemes per considerar com 

resoldre’ls. Seguim sent transmissors de valors i hem de vetllar per la seguretat i aprenentatge.  

5- Informació per a tothom i de qualitat!  

És fonamental que totes les persones que hi participin estiguin ben informades. I les persones 

que no, també.  

Cal informar en què consistirà la seva participació abans de començar, si no no ens podran dir si 

volen o no participar-hi. I en cap cas hem d’obligar ningú a participar. Cal que sàpiguen que 

poden cessar la participació, en qualsevol moment.  
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Cal informar dels límits de la participació si n’hi ha, i fer-ho abans de començar, si no fàcilment 

caurem en la manipulació.  

6- Petites i diferents metes assolides cada dia! 

Si estem treballant amb un grup d’infants de diferents edats, hem de tenir present que no tots 

els infants tindran les mateixes maneres de participar i no exigirem el mateix a dos infants de 

diferents edats. Això no vol dir que els grans participin i els petits no, això vol dir que hem de 

valorar les diferents maneres de participar de cada persona i vetllar perquè tothom ho pugui fer 

a la seva manera! Dos infants de la mateixa edat, possiblement, també participen diferent!  

Com a grup també hem de marcar-nos de manera clara petites fites cada dia, això crearà una 

satisfacció entre els infants que els motivarà per venir el dia següent i serà un punt de partida 

per a la següent sessió.  

7- Visió adulta crèdula i positiva! 

Els infants no estan acostumats a aquests projectes, no saben si anirà bé o no, si ho faran bé o 

malament... Tenen dubtes. La nostra tasca és creure sempre en el grup i mostrar una actitud 

positiva. Si nosaltres confiem en els infants, ells també ho faran. 

Creure en els infants també vol dir escoltar-los de forma activa, intentar entendre què ens volen 

dir en tot moment i deixar-los l’espai perquè ho facin amb les seves pròpies paraules. Si els 

infants veuen que quan parlen se’ls escolta, serà més senzill que es relaxin i parlin amb 

comoditat.  

Si assentim amb el cap, diem expressions que facin entendre a l’infant que el seguim, evitem 

distraccions... se’n adonarà que l’escoltem.  

8- Siguem creatius amb els espais de participació!  

Si estem participant sobre l’hort infantil, possiblement fem les sessions a l’hort. Però hem de 

vigilar! A vegades, depèn quines dinàmiques tingui el grup, depenent de com sigui el nostre hort, 

de l’espai que hi hagi... potser no és el millor espai per a totes les situacions.  

9- La motivació i la diversió. Les peces clau!  

És ben senzill. Si els infants no estan motivats, ens serà impossible fer un projecte tan ambiciós 

i, si ho estan però no s’ho passen bé, serà impossible que tingui continuïtat. Cal motivar-los 

abans de participar i cal conèixer el grup per saber si hem d’introduir més jocs o dinàmiques per 

esbargir-nos, o no.  

A vegades, donar responsabilitats d’un dia per al següent (buscar informació, preparar quelcom 

a casa...) pot ser una eina per a crear aquest clima de continuïtat. Ara bé, sempre que no ho 

vegin com una obligació!  

10- Formem-nos sempre que puguem!  

Com heu vist, el tema és prou enrevessat i interessant; si tenim l’oportunitat i l’interès, formem-

nos més. Fins i tot els infants poden decidir formar-se com a grup per aprendre i anar més enllà! 

Intercanviem experiències amb altres persones. Hi ha gent molt petita que fa coses molt grans.   
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Recursos - - - - - - - - - -  

SESSIÓ 1 – SITUACIONS PER A REPRESENTAR. 

 

Participació simple: 

• Som a casa i el pare o la mare ens diuen de cuinar amb ells i ens van dient quins ingredients 

cal posar a l’olla, i què hem de fer. Nosaltres ho fem.  

 

• Som a classe d’educació física i el mestre o mestra diu que avui és un dia especial i ens toca 

jugar a futbol i després a bàsquet. Els equips els fa ràpidament el professor i ens posem a 

jugar. 

Participació consultiva: 

• Comença el curs i hem de triar el delegat o delegada de classe. El professor o professora 

ens posa una urna i cada un de nosaltres posem un paper amb la persona que creiem que 

ho farà millor.  

 

• L’escola vol pintar una paret! Tothom està molt emocionat i el professorat esta recollint 

dibuixos dels alumnes. Uns/es pintors/es vindran i el millor serà el que es pintarà en gran a 

la paret. 

Participació projectiva:  

• L’educador/a de l’hort vol canviar la manera de fer compost al nostre hort. Ens proposa als 

infants de començar a pensar com ho voldríem nosaltres i com ens agradaria fer-ho. 

Nosaltres decidim de què ens agradaria encarregar-nos i ho fem.  

 

• L’escola celebrarà una gran festa i us deixa als infants pensar tot d’activitats per a fer durant 

el matí. Us dividiu en grups i comenceu a preparar jocs.  

Metaparticipació: 

• Uns quants infants de l’escola portem temps pensant que una part del pati sempre està 

desordenada. Decidim que hem de fer-hi alguna cosa, ho diem al professorat i ens posem 

a treballar. Al cap d’unes setmanes, els diem que la solució és posar 2 papereres més i fer 

una comissió d’infants que revisi que no quedi res al terra. 

 

• És l’hora del pati, i entre uns quants amics decidiu jugar a futbol. Agafeu una pilota, us 

repartiu en equips i comenceu a jugar.  
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SESSIÓ 1 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE.  
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SESSIÓ 2 – FITXES AMB LES PISTES PER A RETALLAR I FITXA EN 

BLANC. 

 

 

 

  

1 

2 

3 4 

5 6 7 
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Idees principals per cada imatge! 

1. Sistema actual de compostatge 

2. Foto d’un compostador 

3. L’origen d’aquest adob és vegetal. Poden ser restes de l’hort o bé del menjador. 

4. El resultat final sembla terra, i només cal posar-la a la parcel.la.  

5. Per a obtenir un bon compost, necessitem uns 8 o 9 mesos de compostador.  

6. El compostador ha d’estar a l’ombra. 

7. A vegades posem petits tronquets o branques per a donar més estructura al 

compost!  
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Idees principals per cada imatge! 

1. Cal controlar el líquid que surt del compostador! 

2. Foto d’un vermicompostador. 

3. L’origen d’aquest adob és vegetal. Poden ser restes de l’hort o bé del menjador. 

4. El resultat final sembla terra, i només cal treure-hi els cucs i posar-la a la parcel.la. 

Però si ho fem bé, els cucs ja hauran marxat a un altre calaix.  

5. Per a obtenir un molt bon compost, necessitem uns 5 o 6 mesos de compostador.  

6. El compostador ha d’estar a l’ombra. 

7. Els cucs de terra són imprescindibles per fer vermicompostatge!  
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Idees principals per cada imatge! 

1. No el podem fer aquí, l’hem de comprar a una granja. 

2. Foto d’una pila de fems, com la femta es converteix en adob. 

3. L’origen d’aquest adob és animal, prové de la seva femta.  

4. El resultat final sembla terra, i només cal posar-la a la parcel·la. Tot i que depenent 

de cada animal, serà d’una manera o d’una altra.  

5. Per a obtenir compost, necessitem molts animals. 

6. L’adob s’hauria de portar fins al nostre hort, perquè no tenim animals i no el podem 

fer nosaltres. 

7. Per a fer-lo, s’han de recollir les caques dels animals i posar-les al mateix lloc. 
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Idees principals per cada imatge! 

1. Necessitem molt de terreny si necessitem molt adob. 

2. Al nostre hort, hauríem d’utilitzar algunes parcel·les.  

3. L’origen d’aquest adob és vegetal, prové de les llavors.  

4. El resultat final són les plantes just abans que facin la flor.  

5. Per a obtenir compost, cal tallar les plantes i fer-les en trossets molt petits, aleshores 

ja tenim el nostre adob. 

6. Hem de regar les llavors i esperar que creixin, si no les reguem no les podrem fer 

créixer. 

7. Igual que les reguem, els cal llum per a créixer. 
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_____________________ 

MODERADOR/A 

_____________________ 

MODERADOR/A 

_____________________ 

MODERADOR/A 

SESSIÓ 2 - CARTELLS AMB EL CÀRREC QUE DESENVOLUPARAN A 

L’ASSEMBLEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________ 

Secretari/A 

_____________________ 

Secretari/A 

_____________________ 

Secretari/A 

_____________________ 

material 

_____________________ 

material 



 

 43 

Referències bibliogràfiques - - - -  
 

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning 

Association (JAPA), 216-224. 

Capdevila, C. (30 / Maig / 2009). Entusiasme Sospitós. Barcelona, Catalunya. 

Estrada, M. V., Madrid-Malo, E., & Gil, L. M. (2000). La participación está en juego. Bogotà, 

Colombia, Clombia: Colombia, UNICEF. 

FAO. (2018). FAO. Recollit de http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/ 

Generalitat de Catalunya; Departament d'educació. (gener / 2017). Currículum educació 

primària. Catalunya: Servei de Comunicació i Publicacions. 

Hart, R. (1992). CHILDREN’S PARTICIPATION: FROM TOKENISM TO CITIZENSHIP. INNOCENTI 

ESSAYS - UNICEF . 

Lansdown, G. (2001). PROMOTING CHILDRENS PARTICIPATION IN DEMOCRATIC DECISION-

MAKING. Inocenti Insight - UNICEF. 

Llerena del Castillo, G., & Espinet Blanch, M. (2017). AGROECOLOGÍA ESCOLAR. Barcelona: 

Pol·len edicions. 

Novella, A. (2014). L'arquitectura de la participació infantil, construïda "amb i des dels infants". 

FEDAIA, Articles de Reflexió. 

Novella, A. M., & Trilla, J. (2001). Educación y participación social en la infancia. . Revista 

Iberoamericana de educación, 137-164. 

Rastrepo M., J., Angel S., D. I., & Martín, P. M. (2000). Agroecología. Santo Domingo, República 

Dominicana: Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF). 

Sauvé, L., Naoufal, N., & Auzou, E. (2013). Presses de l'Université de Québec. Recollit de 

http://www.puq.ca/blogue/2013/05/pour-une-ecoalimentation/ 

Tonucci, F. (2004). Quan els infants diuen PROU! Barcelona: GRAÓ. 

Trilla, J., & Novella, A. M. (2011). Participación, democràcia y formación para la ciudadanía. Los 

consejos de infancia. Revista de Educación, 23-43. 

 



 

 44 

Referències gràfiques - - - - -  

 

IL.LUSTRACIONS 

IL·LUSTRACIÓ 1. ELS TRES IMPRESCINDIBLES PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL. (ELABORACIÓ PRÒPIA) 

IL·LUSTRACIÓ 2. FORMES DE PARTICIPACIÓ SEGONS NOVELLA I TRILLA. (ELABORACIÓ PRÒPIA) 

IL·LUSTRACIÓ 3. MARC PER DEFINIR L'AGROECOLOGIA ESCOLAR. (FONT: LLERENA DEL CASTILLO & ESPINET 

BLANCH, 2017) 

IL·LUSTRACIÓ 4. SISTEMA ALIMENTARI DES DE LA PERSPECTIVA DELS INFANTS, A LA SEVA ESCALA. (REELABORACIÓ 

PRÒPIA) 

IL·LUSTRACIÓ 5.UTOPIA DEL SISTEMA ALIMENTARI ESCOLAR COHERENT ENTRE EDUCACIÓ I GESTIÓ. 

(REELABORACIÓ PRÒPIA) 

IL·LUSTRACIÓ 6. MARC PER DEFINIR L'AGROECOLOGIA ESCOLAR ENRIQUIDA AMB L'ÀMBIT DE L'INTERCANVI. 

(REELABORACIÓ PRÒPIA) 

IL·LUSTRACIÓ 7. CARAM ENS ESCOLTEN! (FONT: FRANCESCO TONUCCI 2002) 

 

- Les il·lustracions 4, 5 i 6 s’han reelaborat a partir d’apunts i en conversa amb Germán 
Llerena4.  

- Totes les imatges emprades en l’apartat de recursos estan catalogades com a lliures de 

drets per a la seva reutilització, o bé són pròpies.  

 

FOTOGRAFIES 

 

FOTOGRAFIA 1. DINÀMICA DE TEATRALITZACIÓ. 

FOTOGRAFIA 2. LES NORMES DE L’ASSEMBLEA D'HORT. 

FOTOGRAFIA 3. DOS NENS PORTANT UNA PISTA CAP AL PAPER DE L'ADOB EN VERD. 

FOTOGRAFIA 4. INFANTS ORDENANT LES PISTES TROBADES SEGONS LA INFORMACIÓ QUE ENS DONEN DE 

CADA ADOB. 

FOTOGRAFIA 5. UNA NENA RECOLLINT UNA PISTA. 

FOTOGRAFIA 6. NENS I NENES PREPARANT ADOB EN VERD PER POSAR A LA PARCEL·LA. 

FOTOGRAFIA 7. DINÀMICA DE REVISIÓ DE LES REGADORES. 

FOTOGRAFIA 8. PROCÉS DE DECORACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL VERMICOMPOSTADOR. 

FOTOGRAFIA 9. EL RESULTAT FINAL, EL VERMICOMPOSTADOR DE L'HORT! 

FOTOGRAFIA 10 INFANTS BUSCANT CUCS PER POSAR AL VERMICOMPOSTADOR. 

FOTOGRAFIA 11. L'ACTUAL ZONA DE COMPOSTAR A L'HORT. A L'ESQUERRA, EL COMPOSTADOR ANTIC; A LA 

DRETA, EL VERMICOMPOSTADOR. 
 

Totes les imatges sota el títol de Fotografia on apareixen infants són pròpies i no se’n permet 

cap tipus de distribució per separat de la guia.  

                                                             
4 Germán Llerena és educador ambiental a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de 2004. Biòleg 
amb el doctorat interuniversitari d’Educació Ambiental. 
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“Els infants demanen temps per treballar entre ells, però també que se’ls reconegui 

la capacitat de fer-ho. Demanen que els ensenyants no influeixin en les seves 

discussions, que no corregeixin els fulls amb les seves propostes. Reivindiquen un 

espai propi, tal com els és propi l’espai del Consell, on els adults no tenen accés.” 

(Tonucci, 2004) 

 

  

Podeu consultar la guia en format digital al blog: 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/ 

 En aquest bloc també hi trobareu documentades moltes més experiències educatives en 

relació amb el món de l’agroecologia escolar. 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
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