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Artesans del nostre propi creixement 

Que creiem que les coses es poden canviar; que reaccionem amb astúcia davant 

l’agressió, que volem comprendre el món des de la complexitat que el conforma. 

 

Artesans del nostre propi creixement 

Que estem convençuts que viure és més que existir; que estem segurs que el joc, el 

cant i la paraula valen més que tot un exèrcit; que intentem aixecar-nos ràpid quan ens 

entrebanquem. 

 

Artesans del nostre propi creixement 

Que som crítics davant la societat, que vivim la diversitat com a part de nosaltres 

mateixos; que rebutgem l’odi i l’opressió. 

 

(Anònim) 
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ABSTRACT 

The present work is focused to the field of the environmental education. It comes from a 

need observed in the agroecological context of Sant Cugat del Vallès. The main purpose 

of the work is to write a didactic guide for the implementation of the Children’s 

Participation to the school orchard as an instrument of environmental education. 

The main result presented is a guide that has been improved through the evaluation of 

the experience tested with 6 to 8 years old children. This evaluation is also presented as 

a result of the work. 

The guide is presented as a useful contribution to the activity of the agro-environmental 

educators. PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT is a guide which allows to work the orchard from 

a perspective that until now has not been treated at all: putting children in the centre to 

the decision-making process. It puts the children in the centre of their learning as well. 

The guide pretends to give children a complete and global vision of the different types of 

organic fertilizers, which can be used while providing them with instruments, sources and 

opportunities to take part in the main decisions of the orchard. 

The discussion is focused in the utility of the guide in the context it has been created and 

tested. Test if the guide is well designed in relation to its objective or which is the 

contribution that this guide is making for the agro-environmental educators are some 

aspects that can be found in the discussion.  

The guide is a claim for the Children’s Participation in all those spaces that belong to 

them. The school orchard can be the point by which to start. In order to encourage the 

educators, the guide give knowledges and sources to make easy the implementation of 

the Children’s Participation as the main practise of their teachings.  

 

PARAULES CLAU 

Educació Ambiental, Agroecologia Ambiental, Participació Infantil, Guia Didàctica, Hort 

escolar, Educador Agroambiental. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La guia didàctica PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT és el resultat del Treball Final del Grau de 

Ciències Ambientals, realitzat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en matèria 

d’educació ambiental durant el període de pràctiques. Les pràctiques han permès la 

seva creació, implementació i avaluació. La guia presentada és una versió revisada que 

ha de ser considerada com un recurs útil a la tasca dels educadors i educadores 

ambientals.  

Concretament, la guia pretén aprofundir en els coneixements que els infants tenen sobre 

el sistema de compostar a l’hort i les diferents alternatives existents per mitjà de la 

participació infantil. Al llarg de l’experiència participativa, els infants adquiriran 

coneixements de l’hort i treballaran les competències socials i ecociutadanes partint del 

disseny tecnològic d’un nou sistema per compostar. 

A continuació es presenta el marc teòric treballat i posteriorment farem concreció en el 

context, és a dir, l’entorn més proper on s’ha desenvolupat el Treball Final de Grau. 

1.1. MARC TEÒRIC 

1.1.1. Educació ambiental 

El concepte d’Educació Ambiental ha canviat des que va ser definit a la Carta de Belgrad 

(UNESCO, 1975). En aquesta carta, el concepte naixia de la modernitat i com una 

reacció als impactes del progrés modern (Sauvé, 1999), i és de les primeres definicions 

que contrasta amb l’educació per la conservació dels anys anteriors1. 

Des d’aleshores l’Educació Ambiental ha anat adquirint diferents perspectives i corrents 

i actualment es tracta d’una disciplina transversal i multidisciplinària. L’educació 

ambiental està immersa en la cultura de la complexitat i és moment de reconèixer-la 

com a tal, com a sinònim d’interrelacions i contingències de fenòmens (Mayer, 1998).  

Segons Morgersen i Mayer (Morgersen & Mayer, 2009), l’objectiu principal de l’educació 

és preparar els estudiants per ser agents proactius de la societat i, això comporta que 

els infants, joves o adults es transformin en persones crítiques, polítiques i 

democràtiques. Així doncs, no estem parlant només d’una educació conceptual 

fàcilment avaluable per mitjà de fets tangibles, sinó que també parlem d’una educació 

en valors, en voluntat i en habilitat d’implicar-se en fets ambientals. L’educació ambiental 

                                                 
1 El concepte d’educació ambiental neix el 1948 d’un canvi de terminologia; d’educació per la 
conservació a educació ambiental. 
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ha de vetllar per capacitar als estudiants per reconèixer la possibilitat d’actuar i influir en 

canvis (Sanmartí & Pujol, 2002). 

El punt de vista crític, la construcció col·lectiva, l’ètica i la política, el compromís ciutadà 

i l’aprenentatge en l’acció són bases sobre les quals es defineix la competència 

ecociutadana (Sauvé, 2014). Aquesta competència s’ha de desenvolupar a través de 

l’educació ambiental a fi de capacitar persones per a l’acció. 

L’Agroecologia Escolar és un dels corrents en Educació Ambiental que s’està 

desenvolupant més enèrgicament en el nostre territori. Aquesta disciplina, igual que els 

anteriors autors, considera fonamental la participació i la capacitació per a la 

transformació. El present treball es centra en la disciplina de l’Agroecologia Escolar i en 

la ferma convicció que participant s’aprèn i es capacita els infants per ser agents de 

canvi i transformació social.  

1.1.2.  Agroecologia escolar 

1.1.2.1. L’agroecologia i la seva transposició didàctica. 

L’Agroecologia és el referent que ha donat lloc al concepte d’Agroecologia Escolar. 

‘’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., et al., 2000). 

Aquesta definició, però, és massa simple per a un terme tan complex com el que tractem. 

Recordem que, igual que l’Educació Ambiental, l’Agroecologia es pot entendre com un 

sinònim d‘interrelacions i contingències de múltiples fenòmens. El concepte 

d’Agroecologia s’ha emprat per referir-se a moltes coses diferents i actualment segueix 

sense tenir una definició consensuada a causa de l’amplitud d’espais i ambients en els 

quals és present. L’Organització de les Nacions Unides per a 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 des de 

la vessant social en forma de moviment social.  

Aquestes tres concepcions han brollat per separat al llarg de la història. L’agroecologia 

va néixer als anys 30 com a ciència, als 80 com a pràctica agrícola i als 90 com a 

moviment social fruit de les mobilitzacions en contra dels químics de l’agricultura 

industrial. En tots tres casos apareix per encarar una crisi ecològica, i el problema 
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mediambiental i ecològic existent, per mitjà d’un funcionament sostenible de la natura 

així, com l’accés igualitari a la mateixa (Alteri, 1999 ; Sevilla Guzmán & González de 

Molina, 1993).  

Per considerar l’agricultura sostenible s’ha d’entendre l’agrosistema des de la 

complexitat, amb més d’un actor2 i més enllà de la dimensió productiva. Aquesta 

complexitat dimensional i epistemològica acaba portant a la promoció d’un sistema 

alimentari just, ecològic i amb praxis tradicionals.  

El sistema alimentari obre moltes possibilitats per a ser treballat amb infants i, per a fer-

ho des de la vessant agroecològica, cal un treball previ d’adequació de conceptes. El 

marc global del sistema alimentari és molt llunyà al dels infants (tot i que en siguin 

partícips) i cal apropar-lo per fer una proposta atractiva al món educatiu, en especial al 

món de l’educació ambiental.  

L’Agroecologia Escolar busca aquest apropament cap a la realitat de l’alumne, es 

fonamenta en l’Agroecologia i en fa una transposició didàctica per definir-ne noves 

dimensions, àmbits i llenguatges basats en l’espai de l’escola i treballant sobre el 

sistema alimentari escolar.  

1.1.2.2. Àmbits, llenguatges i dimensions  

Així com l’Agroecologia es defineix per diferents dimensions i epistemologies3 

l’Agroecologia Escolar també ho fa. A continuació s’expliquen els àmbits, dimensions i 

llenguatges que es distingeixen en el marc actual de l’Agroecologia Escolar.  

Els àmbits: producció, transformació i consum 

Quan parlem dels àmbits de l’Agroecologia Escolar estem parlant dels àmbits del 

sistema alimentari escolar, els quals podem relacionar fàcilment amb un entorn concret: 

la producció amb l’hort escolar, la transformació amb la cuina i, el consum amb el 

menjador de l’escola. Aquests espais, però, no són els únics que comprèn cada àmbit. 

Els sistema alimentari escolar és permeable i es relaciona entre ell i amb l’exterior 

(Llerena del Castillo & Espinet Blanch, 2017). 

L’àmbit de la producció fa referència a l’hort escolar. En aquest espai l’infant és el 

protagonista i observa de primera mà tota l’evolució del producte. L’objectiu de l’hort 

escolar no és, a priori, la producció; l’objectiu és treballar l’hort amb els infants i descobrir 

                                                 
2 Segons el principi de coevolució, els diferents actors interaccionen entre ells en el sistema 
agrari. Aquestes interaccions es poden transposar en fluxos d’energia i materials. (Sevilla 
Guzmán & González de Molina, 1993) 
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com funciona el seu hort ecològic. La transformació es dona quan, a partir del producte 

que obtenim de l’hort, decidim treballar a la cuina de l’escola4 o bé fer un taller, com 

podria ser un taller de fer pa o de macerar olives. L’àmbit del consum té lloc al menjador 

escolar ecològic, és el més visible a nivell escolar i dona opcions per treballar des de 

l’autonomia d’un mateix fins al consum global i la generació de residus.  

Els llenguatges: científic, sabers tradicionals i moviments socials 

A aquestes altures està clar que el tema que tractem té un caràcter complex i divers. 

Són moltes les idees i coneixements que, des de diferents vessants, han influït en 

aquesta disciplina, i aquesta influència es fa palesa en els llenguatges.  

El llenguatge científic és l’evident, és aquell al que tant infants com professors de l’escola 

actual estan acostumats. Però quan treballem espais com l’horta no podem oblidar els 

coneixements no científics, entenent com a tals les praxis tradicionals i indígenes 

vinculades a cada territori. És comú fer intercanvis d’experiències amb infants i, sovint, 

els encarregats d’aquest intercanvi5 són els avis i àvies dels alumnes que han tingut 

hort. També hem de recordar que la tasca de l’educador agroambiental i, per tant, la de 

l’Agroecologia Escolar, és buscar una educació crítica. Aquí pren importància el 

llenguatge dels moviments socials, alguns dels quals han contribuït a definir 

l’Agroecologia com a tal, com la Via Campesina o diferents organitzacions no 

governamentals (ONG) en defensa de la sobirania alimentària. 

 Les dimensions: científica, tecnològica i social 

Les dimensions fan referència a aquella part del coneixement o del saber que treballem. 

Si el llenguatge el podem entendre amb el com treballem i l’àmbit com amb l’on 

treballem¸ les dimensions ens expliquen el què. 

La dimensió científica, igual que amb el llenguatge, és la més clara i visible de les 

dimensions. Per mitjà d’aquesta dimensió es treballa la salut, l’ecologia o la química. La 

dimensió social s’enfoca a l’exterior de l’hort i aborda realitats de la societat i el món que 

podem trobar darrere les tècniques o varietats que utilitzem en cada etapa del sistema 

alimentari. La dimensió tecnològica es treballa amb les mans, la capacitat de l’infant per 

crear, destruir, transformar, etc.  

                                                 
4 Normalment no es planteja la participació dels infants en aquest espai, ja que suposa moltes 
dificultats , especialment a causa de la normativa i les autoritats sanitàries.  
5 Altres intercanvis es poden fer amb el món camperol. Un exemple n’és el Treball de Final de 
Grau de la Berta Castellà on proposava una unitat didàctica basada en l’intercanvi de llavors 
(Castellà, 2017) 
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La Figura 1 mostra un marc per definir l’Agroecologia Escolar, en el qual es troben 

representats tots els àmbits, llenguatges i dimensions.  

En conversa amb els autors que han elaborat aquest marc referent (Llerena del Castillo 

& Espinet Blanch, 2017)6, hem 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. 

1.1.2.3. Reelaboració del marc de l’agroecologia escolar 

En el marc de l’agroecologia escolar calia posar l’infant al centre perquè pogués 

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, sovint, el sistema alimentari escolar i el de l’alumnat 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.  

                                                 
6 Germán Llerena és el tutor extern del present Treball Final de Grau. És educador ambiental a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de 2004. Biòleg amb el doctorat interuniversitari 
d’Educació Ambiental 

Figura 1. Marc per a definir l'Agroecologia Escolar (Font: Llerena del Castillo & Espinet Blanch, 2017) 
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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 (Figura 2).  

En la Figura 2 es representen els aspectes tangibles de la interacció de l’alumnat amb 

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

sistema i en violeta 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. Això no vol dir que ho hagin de fer sols, en aquesta transició són 

indispensables 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.  

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 (Figura 3).  

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 formal). 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. 

Figura 2. Sistema alimentari proper a l'alumnat, a la seva escala (Reelaboració pròpia en conversa amb 
en Germán Llerena) 
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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 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 (Figura 4).   

Figura 4. Utopia del sistema alimentari escolar coherent entre educació i gestió. (Reelaboració pròpia en 
conversa amb en Germán Llerena) 

Figura 3. Transició agroecològica del sistema escolar. Les possibilitats de cada actor. (Reelaboració 
pròpia en conversa amb en Germán Llerena) 
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En la Figura 4 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. Aquesta dimensió 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. 

Establir un marc per definir l’agroecologia escolar des del punt de vista dels infants on 

l’intercanvi jugui un rol destacat és de gran complexitat. S’ha elaborat 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 (Figura 5).  

  

Figura 6. Marc per definir l'Agroecologia Escolar enriquida amb l'àmbit de l'intercanvi (Reelaboració 
pròpia en conversa amb en Germán Llerena) 
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1.1.3. Participació infantil 

La participació infantil, s’entén com un dret dels infants pel qual han de ser capaços 

d’actuar, opinar i transformar el seu entorn com a ciutadans de ple dret en el present. 

En aquest apartat parlarem de les raons de la seva implementació i de les diferents 

corrents de nivells i formes de participació s’han considerat rellevants pel present treball.  

1.1.3.1. Les raons de la participació infantil 

Hi ha tres argumentacions a partir de les quals justificar i reivindicar la participació 

infantil: la raó jurídica, la pragmàtica i la raó educativa (Trilla & Novella, 2011 ; Novella, 

2014). 

Raó Jurídica 

El 20 de novembre de 1989 a Nova York va tenir lloc la Convenció Internacional sobre 

els Drets dels Infants, impulsada per les Nacions Unides (Tonucci, 2004) i reconeguda i 

ratificada el 7 de març de 1991 pel Parlament de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 

2009). A la convenció, igual que a la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la 

infància i adolescència, s’estableix que els infants són ciutadans del present i com a tals, 

tenen el dret a la participació. S’explicita en els articles 12, 13, 14 i 15 de la convenció 

(Figura 6).  

 

Figura 7. Articles 12, 13, 14 i 15 de la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants. 20 Novembre 1989 
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Raó pragmàtica 

Els infants han de participar de tot allò que els ateny, ja que la qualitat d’un lloc millora 

quan les persones que hi estan implicades en participen. Per tant, la participació infantil 

farà millorar els àmbits en què actuen els infants.  

Tot i que els adults decideixin en bé de l’infant, aquesta no sempre és la millor opció. La 

percepció dels adults és diferent a la dels infants, per tant, qui ha de prendre les 

decisions dels espais dels infants són ells mateixos. Un clar exemple d’aquesta 

divergència és el que cita Gerison Lansdown (Figura 7). 

Raó educativa 

Per mitjà de la participació infantil es formen bons ciutadans. S’estimulen competències 

de convivència i ciutadanes (Trilla & Novella, 2011):  

- Capacitat d’observar, conèixer i comprendre críticament la realitat. 

- Capacitat comunicativa, dialògica i deliberativa. 

- Capacitat creativa, projectiva i emprenedora. 

- Capacitat de compromís i responsabilitat. 

- Capacitat de representar. 

- Capacitat de treballar amb altres i autoorganització.  

- Capacitat metacognitiva (reflexionar en, des de i per a l’acció). 

- Capacitat de reconèixer-se com a ciutadà actiu. 

A més a més, per poder participar com a adult se n’ha d’aprendre de petit i sigui quina 

sigui la forma de participació, aquesta s’aprèn participant (Trilla & Novella, 2001). 

ELS INFANTS TENEN DIFERENTS PERCEPCIONS QUE ELS ADULTS 

El 1993 en un districte pobre de Londres se’ls va demanar a infants d’entre 4 i 5 anys 

que fessin un mural descrivint com era l’entorn on jugaven i com volien que fos. Els 

investigadors van veure que els infants s’oposaven al consell local, el qual estava 

proveint àrees d’esbarjo cobertes de gespa, tothom pensava que era la superfície més 

adient. Els infants, en canvi, volien espais de ciment en compte de gespa ja que aquesta 

els feia més difícil veure vidres trencats, excrements de gossos o xeringues utilitzades 

per drogoaddictes.   

Figura 7. Traducció de l'escrit de Lansdown (2001) p.5 
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1.1.3.2. Nivells de participació 

El pedagog Roger Hart va crear l’escala7 de la participació infantil (Hart, 1992). En 

aquesta escala, s’hi troben vuit esglaons d’entre els quals en considerava de participació 

genuïna i altres de participació simbòlica. Els tres primers esglaons són considerats com 

a estadis de no-participació8, mentre que els esglaons del 4 al 8 es consideren 

participació genuïna (Figura 8). 

En alguns casos, la diferència entre la participació genuïna i la simbòlica pot passar 

desapercebuda a ulls del ciutadà, 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 per què la decisió de proposar-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.  

L’escala de Hart (1992) és el referent més famós per parlar de nivells de participació 

infantil. Sobre la seva proposta se n‘han dissenyat, ampliat i qüestionat moltes d’altres. 

És el cas, entre d’altres, de Gerison Lansdown (Lansdown, 2001), que va ampliar a set 

els principis que determinen l’autèntica participació dels infants.  

                                                 
7 La metàfora de l’escala parteix d’un article publicat per Sherry Arnstein sobre la participació 
adulta l’any 1969 (Arnstein, 1969). 
8 En l’escrit original, Hart les descriu sota el concepte de Tokenism. A falta d’una traducció exacta 
en el nostre idioma, s’ha traduït per participació simbòlica o no-participació.  

Figura 8. Nivells de participació infantil (Elaboració segons Hart, 1992) 

Iniciat per infants. Decisions compartides amb adults.

Iniciat i dirigit per infants

Iniciat per un adult. Decisions compartides amb els infants

Consultat i informat

Designat però informat

Actuació simbòlica

Manipulació

Decoració
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1.1.3.3. Formes de participació 

Gairebé 10 anys després que Hart (1992) creés la seva escala, Ana María Novella i 

Jaume Trilla van treballar sobre els nivells establerts i van definir quatre formes de 

participació infantil (Novella & Trilla, 2001): participació simple, consultiva, projectiva i 

metaparticipació.  

El plantejament de Novella i Trilla són quatre formes diferents de participar, que prenen 

de referencia el treball de Roger Hart. No es tracta d’una classificació amb relacions de 

superioritat o inferioritat. Cada una d’aquestes formes és, en si mateixa, bona i no se 

n’ha de considerar cap millor que l’altra. De la participació simple a la metaparticipació 

hi ha un augment de complexitat en la participació. A continuació s’expliquen breument 

les diferents característiques de cada forma (Novella, 2008):  

Participació simple 

És la més bàsica. Es dona quan l’infant s’incorpora a l’acció que un altre, normalment 

un adult, ha organitzat. Possiblement la proposta esta dissenyada per satisfer les 

motivacions o necessitats dels infants, però aquests no han participat del contingut ni 

del desenvolupament.  

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

Participació consultiva 

En aquesta forma de participació, els infants s’impliquen per mitjà de les seves opinions. 

En aquest espai són preguntats sobre la seva opinió. Depenent el moment on es faci la 

consulta i des d’on es faci, es poden donar diferents decisions que definiran diferents 

nivells dins la participació consultiva. No és el mateix fer una consulta a l’inici d’un 

projecte que al final o, en el millor dels casos, fer consultes a l’inici, durant i al final d’una 

decisió. 

Els infants no només observen una proposta externa sinó que són consultats i tinguts 

en compte en la formació d’aquesta.  

Participació projectiva  

A partir d’ara l’infant passarà a desenvolupar un paper actiu, tant en el disseny com en 

el desenvolupament del projecte. Els infants es fan responsables i se senten 

imprescindibles del projecte. S’hauran convertit en agents actius per al correcte 

desenvolupament del projecte. 
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A vegades, el projecte pot sorgir dels propis infants i en altres, pot sorgir d’un adult que 

exerceix un lideratge formatiu fomentant el sentit de grup en bé del projecte dels infants 

(Novella, 2014). 

Metaparticipació 

Aquesta és la més complexa de les formes. Es dona quan els propis infants demanen, 

exigeixen o creen espais propis de participació. L’objectiu de la participació és la pròpia 

participació. Es pot donar en dos casos diferents. 

En el primer cas, els infants ja tenen unes dinàmiques i mecanismes de participació, 

però s’aturen per fer-ne una revisió, veure si funciona, establir nous càrrecs, etc. En el 

segon cas, els infants no tenen espai per a la participació i n’exigeixen i en reivindiquen 

l’existència.  

1.2. CONTEXT  

1.2.1. L’escola i el temps de lleure 

El 2007, en el marc de l’Agenda 21 Escolar9, la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès van iniciar una col·laboració d’investigació i millora 

dels programes municipals d’educació ambiental (Llerena & Espinet, 2013). Actualment, 

a Sant Cugat s’ha format un teixit en el qual participen, més enllà de les dues institucions 

esmentades, centres escolars (des de bressol fins a secundària), educadors 

agroambientals i altres entitats educatives de naturalesa diferent, com poden ser les 

cooperatives.  

L’escola on s’ha implementat el projecte, Gerbert d’Orlhac, forma part de l’Agenda 21 

Escolar. Va ser construïda l’any 2002 al barri de Volpelleres i, en un inici, no es va un 

contemplar espai per a l’hort. Al cap d’uns anys es va aconseguir l’ampliació de l’escola 

i és en aquest moment que s’aposta per al projecte de l’hort. Inicialment, aquest espai 

només s’utilitzava en horari de migdia, però a poc a poc va anar agafant importància en 

el projecte educatiu de l’escola (Rekondo, et al., 2012).  

Actualment, quatre10 dels sis cursos de primària tenen unes hores setmanals destinades 

a l’hort. 

 

                                                 
9 L’Agenda 21 Escolar pròpia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’inicia l’any 2003. 
10 Primer, segon, tercer i quart tenen classe d’hort un cop per setmana. 



Ferran Crespo i Torres 

PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT 
Guia didàctica per la implementació de la participació infantil a l’hort escolar com a eina d’educació ambienta l 
 

 
 

  18 

El projecte aquí presentat s’ha desenvolupat en el temps de lleure en les hores de 

menjador escolar. Al voltant de l’educació en el lleure11 s’han construït múltiples 

discursos (Trilla, 2012) i disciplines que han enriquit alhora que diversificat aquesta 

branca de l’educació. Aquesta diversitat obre un ventall de possibilitats, tant de l’objecte 

de l’ensenyament com de la metodologia, i cal reconèixer que, en matèria d’educació 

ambiental, l’educació no formal es troba especialment encuriosida i preocupada (Sauvé, 

et al., 2013).  

Amb l’Agenda 21 Escolar s’impulsa tot el context de l’agroecologia escolar de Sant 

Cugat i entre les diferents figures que agafen importància se’n postula una de poc 

definida: la de l’educador agroambiental. 

1.2.2. La figura de l’educador agroambiental a Sant Cugat del Vallès 

L’educador agroambiental apareix com una nova figura dins el marc educatiu escolar, 

com una extensió de l’educador ambiental. Inicialment la funció d’aquest professional 

és el manteniment i dinamització de l’hort, però amb el temps han anat emergint més 

funcions i possibilitats (Llerena & Espinet, 2014). La naturalesa d’aquesta nova figura és 

ambivalent: per una banda és una figura educadora i, per l’altra, és un agent social.  

El teixit vinculat a l’agroecologia escolar de Sant Cugat és divers, fet que comporta que 

els educadors agroambientals que hi ha tinguin perfils professionals diversos. Trobem 

des d’ambientòlogues i biòlegs fins a mestres i entrenadors que, actualment, per vocació 

i coneixement, estan desenvolupant aquesta tasca.  

                                                 
11 L’Educació en el lleure és un conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps 

lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit 
familiar, que els ajuden a adquirir competències i habilitats socials, fent-los protagonistes de la 
seva pròpia vida i actius i participatius socialment (Generalitat de Catalunya, 2018) 

Fotografia  1. Nou cartell de benvinguda a l'hort del Gerbert d'Orlhac (Font pròpia) 
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La varietat persisteix en parlar de la situació laboral en què es troba cadascun dels 

educadors de Sant Cugat. L’educador agroambiental no està reconegut per cap conveni, 

cap document regula les seves tasques ni els seus drets o deures. Aquesta 

indeterminació no facilita que aquesta nova figura estigui lliure de tensions i dificultats 

(Llerena & Espinet, 2014), gran part de les quals es deuen a la mateixa naturalesa de la 

figura de l’educador agroambiental.  

El camp de treball de l’educador agroambiental està ocupat per professionals de 

caràcter tècnic més que educatiu. Aquest fet implica que molta de la formació s’obtindrà 

en base a l’experiència pròpia. Ara bé, és complicat assolir un bon coneixement a partir 

de l’experiència ja que la precarietat laboral provoca situacions de gran inestabilitat i 

incertesa (Llerena & Espinet, 2014). Aquest fet dificulta la preparació i desenvolupament 

de projectes a llarg termini.  

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en especial des de la figura del tècnic 

municipal d’educació ambiental, s’ha intentat posar remei a aquestes dificultats laborals. 

L’any 2010 es va plantejar un Pla d’Ocupació Extraordinari amb la finalitat de contractar 

21 persones (algunes de les quals estaven en actiu però amb condicions precàries) del 

món de l’educació i la pedagogia en el marc de l’educació agroambiental (Llerena & 

Espinet, 2015). Finalment, aquesta iniciativa no es va poder dur a terme tal com estava 

planificada i va acabar sent una experiència formativa. 

Actualment, el teixit d’educadors agroambientals segueix vetllant per una formació dels 

professionals. Aquesta oferta educativa neix del treball en xarxa i col·laboratiu. Són els 

mateixos educadors que, des del voluntariat, s’organitzen per decidir les temàtiques de 

les seves sessions i preparen els tallers o dinàmiques per a la resta d’educadors. Cal a 

dir que l’assistència a aquestes formacions tampoc està reconeguda ni remunerada.  

Observant els perfils i la situació laboral d’aquesta figura, sembla clar concloure que 

actualment l’educador agroambiental es mou per vocació i sovint des del voluntariat, ja 

que la tasca de manteniment de l’hort escolar necessita de moltes hores de dedicació 

fora del centre (anar al viver, formació, reunions amb altres educadors, etc.), les quals 

no estan valorades ni reconegudes econòmicament. 
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2. OBJECTIUS 

2.1. OBJECTIU GENERAL 

Aquest treball s’ha desenvolupat partint de la voluntat de fer una aportació a l’educació 

ambiental des d’una perspectiva innovadora i única. Així doncs, el present treball té per 

objectiu elaborar una guia per a educadors/es que permeti la implementació 

d’estructures i dinàmiques de participació infantil a l’espai de l’hort com a eina 

d’educació ambiental.  

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Amb el propòsit d’assolir l’objectiu principal del treball i crear un material pedagògic útil 

i de qualitat, he plantejat un seguit d’objectius específics. Farem distinció entre quatre 

objectius específics en base a les diferents metodologies utilitzades en cada un. A 

continuació s’exposen ordenats cronològicament. 

El primer d’aquests objectius consisteix a analitzar diferents espais i formes de 

treballar l’agroecologia escolar amb infants de diferents edats. Aquesta anàlisi ens 

permetrà detectar les febleses del treball actual als horts escolars en matèria 

d’educació ambiental. 

El següent objectiu s’ha determinat basant-se en les febleses detectades: a fi de poder 

treballar-les s’ha considerat necessari aprofundir en el saber sobre l’agroecologia 

escolar i sobre la participació infantil, així com conèixer experiències prèvies de 

participació infantil als horts escolars de Sant Cugat. 

El tercer objectiu és crear una proposta educativa pilot de participació infantil 

basada en els adobs orgànics i, un cop elaborada, implementar-la i avaluar-la a fi 

d’obtenir, de primera mà, accions de millora per a perfeccionar la proposta educativa 

i finalment elaborar la guia.  

Per acabar, ja que la intenció de fer la guia és facilitar una eina als educadors i les 

educadores, poca utilitat tindrà si no arriba a les seves mans. Per tant, es desprèn un 

objectiu tan important com tots els anteriors: publicar la guia a una plataforma 

freqüentada per professorat i persones educadores.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. ANÀLISI DEL CONTEXT I DETECCIÓ DE MANCANCES. 

Per tal de treballar aquest objectiu he participat en la tasca de diferents col·lectius, 

entitats i centres de Sant Cugat vinculats a tasques d’educació ambiental i, 

posteriorment, m'he centrat en el punt de vista de l’Agroecologia Escolar.  

A fi d’obtenir una visió de la totalitat del teixit vinculat a les tasques agroecològiques de 

l’entorn on he desenvolupat el treball, vaig assistir a moltes reunions de temàtica diversa 

(grups de lectura, horts veïnals, ateneu, professorat d’escoles, Mel-Educació Ambiental 

i VSF-Justícia Alimentària Global12, educadors i educadores d’horts escolars, L’ortiga, 

etc...). Fruit de les reunions i amb la voluntat d’aprofundir en els espais que em van 

generar dubtes o interès, vaig començar a desenvolupar un paper actiu amb els infants. 

Vaig començar a realitzar la tasca d’educador agroambiental en diferents espais: 

Mel-Educació Ambiental  

Es defineixen com una entitat que treballa en l’educació per la sostenibilitat oferint 

formacions, tallers i activitats per a tots els públics (MEL. Educació Ambiental, 2018). 

Tenen molta presència en l’educació secundària a Sant Cugat.  

La tasca desenvolupada amb MEL va ser puntual, en la preparació i execució d’un parell 

o tres de sessions. Eren tallers a per secundària en què es presentaven tres discursos 

del canvi climàtic: El tecnooptimista, el geoenginyer i l’agroecològic. 

L’ortiga  

Aquesta entitat neix amb la voluntat de dinamitzar i difondre l’agricultura sostenible a 

l’entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola (L'ortiga, 2018). Aquesta 

cooperativa, a part d’un producte curós amb la terra, ofereix activitats educatives per a 

aquelles escoles que vulguin conèixer una nova manera de produir i consumir, i posen 

en valor la tasca i cultura pagesa dins el marc transversal de la sobirania alimentària i 

l’agroecologia. 

La tasca desenvolupada amb L’ortiga, a diferència que amb MEL, ha estat més constant 

i amb alumnat, principalment, de primària. Al llarg de tot el període de pràctiques i 

                                                 
12 ONG en defensa de la sobirania alimentària. Actualment te projectes d’aprenentatge i servei, 
en comú amb MEL, a escoles de Sant Cugat. 
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desenvolupament del present treball he tingut la sort de participar de la tasca 

pedagògica de L’ortiga. 

Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Pins del Vallès  

Aquest centre és una escola situada al barri de Volpelleres, on he desenvolupat un 

mestratge de suport a l’hort i a la granja, amb tot l’alumnat de quart i sisè de primària, 

els dimarts i dijous, durant tot el curs. 

CEIP Gerbert d’Orlhac  

Igual que l’anterior escola, el CEIP Gerbert d’Orlhac també es troba situat a Volpelleres. 

En aquest centre he desenvolupat la tasca d’educador a les hores de menjador, en què 

creava un clima més distès que l’horari lectiu. Les activitats que he dut a terme m’han 

permès experimentar i crear, essent en aquest espai on s’han dut a terme les darreres 

fases del present treball. 

Participar d’aquests projectes m’ha donat quatre perspectives diferents de l’educació 

ambiental i agroecològica de Sant Cugat.  

Mel-Educació Ambiental m’ha permès veure com es treballen temes concrets per mitjà 

de sessions puntuals amb alumnes d’educació secundària, mentre que L’ortiga m’ha 

permès veure aquest mateix treball aplicat a diferents temàtiques i amb alumnat de 

primària. A l’hort del Pins del Vallès vaig poder observar com l’agroecologia escolar entra 

en el programa curricular del curs, mentre que a l’hort del Gerbert d’Orlhac vaig observar 

com es treballa l’hort en el temps de lleure de l’escola. A conseqüència d’aquestes 

experiències, vaig decidir centrar els esforços a aportar quelcom que havia detectat que 

es podia potenciar en tots els espais. 

3.2. ASSENTAMENT DE LES BASES TEÒRIQUES SOBRE 

L’AGROECOLOGIA ESCOLAR I LA PARTICIPACIÓ INFANTIL.  

Des d’un inici, per mitjà del contacte directe, m’he anat fent a la idea del concepte 

d’agroecologia escolar. Arribat el punt en què hi decideixo centrar el treball de fi de grau, 

comença una extensa recerca de bibliografia i converses amb en Germán Llerena, el 

meu tutor. En aquestes converses ens hem replantejat el marc conceptual de 

l’agroecologia escolar, aquesta reelaboració s’ha presentat en el marc teòric del present 

treball. 

En referència a la participació infantil, també s’ha emprat la recerca bibliogràfica. Tot i 

així, en ser un tema en el que calia fer-hi èmfasi, em vaig reunir amb la Dra. Miren 
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Rekondo, qui va desenvolupar la seva tesi doctoral (Rekondo, 2015) sobre la 

construcció discursiva dels infants en espais de participació a l’hort del Gerbert d’Orlhac. 

Gràcies a la tasca que desenvolupo en un Agrupament13 tenia una formació especifica 

sobre participació infantil i, enguany, he tingut la sort d’entrar en el Laboratori de 

Participació Infantil a través de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC) en 

col·laboració amb el Grup de recerca en educació moral (GREM) de la Universitat de 

Barcelona (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC), 2017). 

Participar d’aquest projecte m’ha facilitat bibliografia més especifica i alhora m’ha 

permès debatre idees i dubtes amb persones que tenien molt treball previ. 

3.3. REDACCIÓ, IMPLEMENTACIÓ I MILLORA DE LA PROPOSTA 

EDUCATIVA.  

Durant quatre dijous consecutius (12, 19, 26 d’abril i 3 de maig), en horari de menjador 

i amb l’ajuda d’un company14, he posat en pràctica les dinàmiques i activitats de la meva 

proposta educativa a l’escola Gerbert d’Orlhac.  

Per revisar cada sessió, vaig definir unes fitxes d’avaluació (Annex I) en relació amb els 

diferents aspectes a considerar de la guia i de la posada en pràctica. Aquestes fitxes es 

van omplir desprès de cada sessió amb un debat previ i posterior amb el meu company.  

També s’ha utilitzat un suport electrònic i una llibreta. El suport servia per obtenir un 

recull en imatges de cada sessió i la llibreta per anotar-hi les idees interessants que 

anaven sorgint durant les sessions. Pel que fa al material i recursos emprats per a la 

realització de cada una de les sessions, no ha calgut res que no estigui detallat a la guia. 

3.4. FER DIFUSIÓ DE LA GUIA EN EL MÓN EDUCATIU.  

Per a aquest últim objectiu, la metodologia emprada ha estat la publicació de la guia a 

una plataforma web15 freqüentada per educadors agroambientals, així com públic 

general amb interès per l’agroecologia escolar. 

A fi d’ampliar el radi de difusió, queda pendent l’elaboració d’un article juntament amb el 

tutor de les pràctiques i treball de fi de grau de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.   

                                                 
13 Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran, Sector IV, Demarcació del Barcelonès.  
14 Francesc Albert Elias. És alumne de 3r de Ciències Ambientals (UB) i ha desenvolupat el 
projecte ApS de l’assignatura Desenvolupament Sostenible a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès.  
15  Grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida (ESLV), 2018 
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/ 
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4. RESULTATS 

El resultat principal del present treball és la “Guia didàctica per la implementació de la 

participació infantil a l’hort escolar com a eina d’educació ambiental: PARTICIPA(SS)IÓ 

A L’HORT” (Annex II – Material addicional). 

Per a l’elaboració de la guia s’ha dut a terme una experiència pilot amb la posterior 

avaluació. L’experiència s’ha dut a terme a l’escola Gerbert d’Orlhac amb un grup d’entre 

10 i 15 infants de primer i segon de primària. En aquest treball també es presenta com 

a resultat l’avaluació de l’experiència participativa a partir de la qual s’ha modificat i 

completat la guia.  

4.1. L’EXPERIÈNCIA AMB ELS INFANTS 

4.1.1. Breu explicació de l’experiència 

Amb la proposta educativa, es va donar a conèixer als infants quatre tipus d’adob 

orgànic: el compost, el vermicompost, l’adob en verd i els fems. Aquestes eren quatre 

opcions d’adobs orgànics que podien utilitzar al seu hort i, després de descobrir-ne les 

característiques, avantatges i desavantatges de cada tipus per mitjà de diferents 

dinàmiques (Figura 9), van haver de decidir quin era el més adequat per al seu hort.  

La decisió va ser complexa (són infants que no estaven acostumats al consens) i, 

després de debatre entre els fems o el vermicompostatge, van decantar-se finalment pel 

vermicompostatge ja que ocuparia menys espai i era quelcom que podien fer ells 

mateixos. Després d’aquesta decisió, els infants van aprofundir en el que sabien sobre 

el vermicompostatge, van aprendre les necessitats d’un vermicompostador, les diferents 

formes de construir-lo o també diferents models per comprar-ne. Finalment, van decidir 

fer-lo amb porexpan i col·locar-lo al costat del compostador, ja que seria més fàcil 

d’omplir i no és el lloc on menys hi dona el sol.  

Ara per ara, l’hort també produeix compost amb el vermicompostador fet pels alumnes 

de primer i segon de primària que van voler participar en el projecte.  

Figura 9. Collage d'imatges preses al llarg de l'experiència participativa (elaboració pròpia) 
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4.1.2. Avaluació de l’experiència 

A continuació, es presenten els resultats de l’avaluació dels objectius que proposa la 

guia. Aquests s’han avaluat tenint en compte els següents aspectes:  

1. Valoració adulta: Anàlisi crítica per part de l’educador que duia a terme la sessió 

(jo) i l’educador de suport. En aquest aspecte s’ha valorat tant el 

desenvolupament de la sessió com el fet de si els infants eren capaços de seguir 

el fil conductor entre sessions. 

2. Valoració dels infants: Propostes de millora que els infants feien al final de les 

sessions en les dinàmiques de revisió o punts que consideraven que calia 

reforçar.  

L’assoliment dels objectius a cada sessió s’ha categoritzat en quatre nivells segons el 

grau de compliment d’aquests: GENS, POC, FORÇA o MOLT assolit, entenent que gens 

assolit implica que no s’ha treballat aquell aspecte mentre que molt assolit hauria de ser 

l’ideal a assolir amb la present guia (veure exemple a la Taula 1). 

OBJECTIUS Avaluació 
Participació 

Infantil 

Adobs 

Orgànics 

Introduir els infants al món de la participació infantil. FORÇA X - 

Establir les normes de les assemblees d'hort. MOLT X - 

Saber sobre quins aspecte de l’hort decidirem. MOLT X X 

Perdre la vergonya amb el grup. FORÇA X - 

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

Conèixer les característiques i diferències dels diferents 

tipus d'adob orgànic. 
FORÇA - X 

Identificar els diferents tipus d’adob orgànic com a 

alternatives possibles al sistema actual. 
MOLT - X 

Establir els càrrecs de gestió de l’assemblea. POC X - 

Aprofundir en el coneixement del compostatge, el 

vermicompostatge, l’adob en verd i els fems. 
FORÇA - X 

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

Determinar les exigències i requeriments d’un dels 

adobs, el que ells elegeixin. 
FORÇA - X 

Llistar totes aquelles coses que volem fer en relació amb 

el nou adob orgànic que utilitzarem. 
MOLT X - 
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Organitzar i estructurar els passos a seguir a fi de donar 

resposta als requeriments del adob escollit i dur a terme 

la seva decisió. 

POC X - 

Implementar les decisions preses fent cas a la 

planificació decidida. 
MOLT X X 

Ser crítics amb un mateix, amb el grup i amb el projecte. FORÇA X - 

Decidir si volen donar continuïtat al projecte de 

participació infantil. 
POC X - 

Detectar altres espais d’on vulguin participar. FORÇA X - 

Taula 1. Avaluació qualitativa dels objectius de la guia i classificació d'aquests segons l'aspecte que es 
treballa. 

La Figura 10 mostra percentualment el grau de compliment de cada temàtica. 

De la mateixa manera que amb els objectius, s’han avaluat els continguts, la utilitat dels 

recursos i materials, l’adequació i el desenvolupament de les dinàmiques així com 

aspectes generals de cada sessió. La Taula 2 mostra la valoració qualitativa obtinguda 

a les diferents sessions i la Figura 11 mostra el grau de satisfacció obtingut. La 

categorització i els criteris d’avaluació són els anteriorment explicats per a l’avaluació 

dels objectius.  

CONTINGUTS, RECURSOS I 

MATERIALS 

Sessió 

1 

Sessió 

2 

Sessió 

3 

Sessió 

4 

Sessió 

5 

Sessió 

6 

S'han transmès amb claredat els 

continguts en relació els adobs 

orgànics 

Força Molt Molt Força Molt 
No 

aval. 

S'han transmès amb claredat els 

continguts de participació infantil 
Poc Força 

No 

aval. 
Poc Molt 

No 

aval. 

Figura 10. Grau de compliment dels objectius de la guia didàctica en relació l'aspecte que es treballa. 
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Els recursos emprats han estat 

útils per transmetre els 

continguts 

Força Molt Molt Molt Molt 
No 

aval. 

L’espai on s’ha dut a terme la 

sessió ha estat adequat per a 

l’activitat 

Molt Molt Molt Gens Força Molt 

S'ha disposat de tot el material 

necessari per al funcionament de 

la sessió 

Molt Molt Molt Molt Força Molt 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL 

TEMPS 

Sessió 

1 

Sessió 

2 

Sessió 

3 

Sessió 

4 

Sessió 

5 

Sessió 

6 

Les dinàmiques s'han adequat al 

grup d'infants i a l'edat 
Poc Molt Molt Força Molt Molt 

Els infants han mostrat interès 

per les diferents dinàmiques que 

s'han fet 

Molt Força Força Poc Molt Molt 

Hi ha hagut una bona planificació 

prèvia del temps per a cada espai 
Força Molt Molt Molt Força Força 

GENERAL 
Sessió 

1 

Sessió 

2 

Sessió 

3 

Sessió 

4 

Sessió 

5 

Sessió 

6 

Els infants han valorat de forma 

justificada i positivament la 

sessió 

Molt Poc 
No 

aval. 
Força Molt Molt 

Han assistit tots el infants que 

havien vingut l'última sessió 

No 

aval. 
Força Força Força Molt Molt 

Taula 2. Avaluació qualitativa de les sessions de la proposta educativa implementada a l'escola Gerbert 
d'Orlhac amb alumnes de 1r i 2n de primària. 

  

Figura 11. Avaluació quantitativa de les sessions de la proposta educativa implementada a l'escola 
Gerbert d'Orlhac amb alumnes de 1r i 2n de primària 
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5. DISCUSSIÓ 

Dels resultats obtinguts i del present treball se’n desprenen dues línies de discussió. Per 

un costat, discutirem la utilitat de la guia com a eina d’educació ambiental i, per altra 

banda, entrarem a considerar la guia com un element que treballa i facilita la 

implementació de la participació infantil a l’hort.  

La primera línia fa referència al context de l’Educació Ambiental i l’Agroecologia Escolar. 

Algunes de les preguntes que intentarem respondre són si les metodologies proposades 

realment estan facilitant coneixements sobre els adobs orgànics, o bé si el plantejament 

de les sessions afavoreix el compliment dels objectius en matèria d’adobs orgànics. 

Caldrà considerar també la contribució d’aquesta eina al marc actual de l’Agroecologia 

Escolar i la seva utilitat per als educadors agroambientals i, valorar què aporta aquest 

recurs al treball actual dels educadors de l’hort. 

L’altra línia de discussió s’emmarca en la participació infantil. En aquest aspecte, caldria 

entrar a valorar si el plantejament de les sessions afavoreix el compliment dels objectius 

en matèria de participació infantil. De la mateixa manera, cal observar si el disseny de 

la guia permet als infants que participen del projecte fer-ho genuïnament o si, en canvi, 

ho fan des de la manipulació o el simbolisme. 

5.1. AGROECOLOGIA ESCOLAR 

5.1.1. Assimilació dels conceptes 

Els objectius en relació amb el sistema de compostatge i als adobs orgànics se centren 

a donar un coneixement global sobre quatre alternatives de compostar a l’hort i un 

coneixement, més específic, tant teòric com pràctic sobre el sistema que els infants han 

escollit, en aquest cas és el vermicompostatge.  

Observant els resultats de les avaluacions fetes, veiem com la totalitat dels objectius, en 

major o menor grau, s’han considerat assolits. Per tant podem afirmar que la proposta 

educativa duta a terme amb els infants de l’escola Gerbert d’Orlhac ha permès treballar 

els continguts esmentats amb èxit.  

Els coneixements sobre els adobs orgànics s’han transmès als infants en el context 

d’una gran experiència participativa. Rekondo, a la seva tesi doctoral (Rekondo, 2015), 

analitza amb detall l’evolució del discurs dels infants en un projecte participatiu en base 

a un disseny tecnològic, en el seu cas, el disseny el centrava en el sistema de rec. Per 

mitjà de documentar la participació dels infants al llarg de tota l’experiència i la seva 
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posterior anàlisi, s’observa com les idees i intervencions inicials parteixen d’una idea 

poc concreta i, a poc a poc, aquesta és va definint. Alhora també es veu com, a mesura 

que avança el procés, l’alumnat intervé més i la qualitat de les intervencions augmenta. 

Aquesta evolució discursiva implica que hi ha hagut un aprenentatge en la competència 

ecociutadana, però també implica que els alumnes han assimilat els conceptes 

relacionats amb el disseny tecnològic proposat (en el cas de la tesi el sistema de rec i 

en el cas de la guia les alternatives d’adob) i això els ha permès participar del projecte 

des del coneixement i proximitat a mesura que avancen les sessions. 

Les conclusions presentades per Rekondo (2015) també s’han observat en el meu 

treball. El meu desconeixement de la recerca en el camp educatiu i la manca de temps 

han sigut dos factors que han suposat un impediment per a plantejar un disseny 

experimental per seguir aquesta línia d’investigació i reafirmar en el meu treball les 

conclusions de Rekondo (2015). Tot i així, com s’explicarà més endavant (§ 5.1.3), la 

guia obre la possibilitat de dissenyar una investigació i seguir aquesta línia de recerca.  

5.1.2. Contribució a la tasca de l’educador agroambiental  

L’elaboració d’aquesta guia parteix de la detecció d’una necessitat observada, en el 

context agroecològic de Sant Cugat, durant el període de pràctiques. La tasca 

desenvolupada m’ha permès veure la fortalesa del treball escolar agroecològic amb 

infants i joves de Sant Cugat i, alhora, m’ha permès detectar un aspecte que s’ha de 

reforçar: la participació infantil.  

La forma en què els infants participen de l’hort escolar podia ser molt més intensa. Podia 

ser treballada amb fórmules diferents a les que estan acostumades les escoles i els 

educadors. Seguint les bases de l’agroecologia, tenia poc sentit treballar l’hort a través 

d’instruccions, sense deixar espai als infants per a l’assaig-error i, en alguns moments, 

semblava que anéssim per aquest camí.  

El poc temps, les condicions laborals o el fet de no tenir línies de curs pautades o no 

tenir una experiència en educació són factors que impliquen una gran dificultat per als 

educadors a l’hora de preparar propostes pedagògiques potents. Aquesta conseqüència 

alhora repercuteix en l’aprenentatge dels infants. 

Així doncs, calia fer un bon treball de participació democràtica a l’hort que ajudés els 

educadors a ensenyar la lliçó posant els infants al centre de l’hort i del seu aprenentatge. 

Aquest treball necessitava de sessions ben guiades, com les que es proposen a la guia, 
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que facin perdre la por als educadors i, alhora, els donin eines i recursos per ampliar 

aquesta experiència participativa i crear-ne de noves.  

El no-reconeixement de l’educador agroambiental per cap conveni fa que les seves 

tasques siguin diverses i diferents depenent del centre. El que està clar és que, donat 

tant el seu perfil com l’àmbit global en què està treballant (l’Agroecologia), hi ha un 

important pes d’educació en la ciutadania, en moviments socials i, per què no, en 

participació.  

En un context en el que l’educador agroambiental s’ha de moure entre dos mons, 

l’escolar i el social (Llerena & Espinet, 2014), cal veure quina pot ser la incidència de la 

guia elaborada. Com ja s’ha explicat, el perfil de l’educador en qüestió és molt divers. 

No sempre es tracta d’una persona provinent del món educatiu, sinó que en molts 

casos16 la tasca la desenvolupa algú amb vocació per l’horta i l’agricultura i, en aquests 

casos, cal treballar més l’aspecte educatiu. Aquí pren importància la guia en la seva 

totalitat. 

La guia aporta una proposta d’acció i treball en bé de l’hort i de l’infant. Amb la correcta 

aplicació de la guia es potencien competències transversals (aprendre a aprendre, 

autonomia i iniciativa personal, artística i cultural, etc...) i, molt especialment, les 

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).  

5.2. PARTICIPACIÓ INFANTIL 

5.2.1. Assoliment dels objectius. La participació infantil 

Cal destacar que l’ambició del treball en els objectius referents a la participació infantil 

és major. Hem de considerar el següent: els participants del projecte assisteixen amb 

regularitat a classes d’hort, en canvi, no se’ls educa de manera explícita en les 

competències participatives o, tal com explica Rekondo (2015), en la competència 

ecociutadana, la qual està estretament relacionada amb l’agroecologia escolar.  

Els resultats de l’experiència mostren un grau de compliment menor que en el cas 

anterior i, per tant, és de justícia incidir en aquells objectius que s’han avaluat com a 

                                                 
16 En d’altres casos passa a la inversa. Com es comenta, el paper de l’educador agroambiental 
no està reglat per cap conveni, això genera una notòria diversitat de perfils professionals i 
formatius. 
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incomplerts. Els objectius no assolits s’han avaluat sota l’etiqueta de poc assolits, fet 

que indica que s’han treballat però sense l’èxit esperat. Són els següents:  

- Establir els càrrecs de gestió de l’assemblea. 

- 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. 

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

El no compliment dels objectius s’explica pel poc temps dedicat a cada sessió. Podem 

observar que el primer dels objectius correspon a la segona sessió de la guia, i els altres, 

a la quarta i sisena sessió, respectivament.  

En recuperar les anotacions fetes en les avaluacions sobre la durada real de les 

sessions (Annex I), en contraposició amb la durada ideal, observem que en cap 

d’aquestes sessions s’ha respectat el temps estipulat:  

- Sessió 2: “És va reduir la durada per exigències del centre”. 

- Sessió 4: S’ha unit amb la sessió núm.3, i s’ha fet 1 h 20 min entre les dues. 

- Sessió 6: S’ha unit amb la sessió núm. 5, i s’ha fet 1 h 20 min entre les dues. 

L’altre factor que pot explicar aquest incompliment és la forma de participació. En tots 

tres objectius, la finalitat de la participació és la participació en si mateix. Aquest fet, 

segons Trilla & Novella (2001), ens apropa cap a la Metaparticipació. Està clar que, en 

aquest cas, la situació no neix com una reivindicació dels propis infants; tot i això, és la 

forma de major complexitat i la que requereix, per tant, de major compromís i 

responsabilitat per part de tothom. 

No hem d’oblidar que cal aprendre a participar i, per tant, cal dedicar-hi el temps 

necessari. Sigui quina sigui la forma de participació, aquest aprenentatge s’assoleix 

participant (Trilla & Novella, 2001).  

5.2.2. El disseny de la guia. Participació autèntica o simbòlica? 

Partint dels principis de Hart (1992) i Lansdown (2001) explicats en el marc teòric, 

podem establir que, amb la correcta aplicació de la guia dissenyada per a aquest efecte, 

s’estarà permetent als infants participar de manera genuïna de l’espai del hort. Aquests 

principis es fan tàcits al llarg de la guia i s’expliciten en l’últim apartat de la guia: el 

decàleg de l’educador. 
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Havent considerat que amb la present guia s’està facilitant la participació dels infants, 

queda mirar de quina forma o en quin nivell s’està participant. Està clar que al llarg del 

procés hi haurà accions de diferent forma de participació, però, a trets generals, podem 

apropar-nos a determinar quina es la complexitat de la participació dels infants.  

Per la naturalesa de la guia, ens situem en un procés de participació projectiva, ja que 

“l’infant formarà part activa de l’acció participativa arribant a ser agent de canvi. 

Convertir-se en agent significa sentir-se corresponsable del projecte i entendre que la 

implicació és important per a que aquest es desenvolupi i agafi forma” (Novella, 2008). 

Tot i situar-nos en la participació projectiva, hem de recordar que les formes de 

participació no són excloents, és més, poden ser considerades com a complementàries, 

en alguns casos. Les dinàmiques per a assolir un mateix objectiu han incorporat més 

d’una forma de participar, o bé la poden incorporar segons com es desenvolupin les 

circumstàncies. Aquest és el cas explicat en l’apartat anterior (§ 5.2.1) en referència als 

objectius no assolits: tot i situar-nos en una experiència de participació projectiva, hi ha 

situacions i decisions que es prenen des de la Metaparticipació, igual que n’hi ha que es 

prenen des de la participació consultiva o fins i tot simple. 

El fet d’estar participant d’una forma més complexa no significa que la intensitat de la 

participació sigui major; una participació simple de màxima intensitat i potència 

participativa es pot assimilar a una projectiva de baixa complexitat (Novella, 2008). A 

més, cal considerar que la forma de participació es defineix partint de quatre moduladors 

o factors: implicació, informació o consciència, capacitat de decisió i responsabilitat o 

compromís (Novella & Trilla, 2001). És comú que una mateixa experiència participativa 

impliqui més d’una forma de participar. En un mateix instant, cada un dels infants pot 

estar participant de diferent forma.  

5.3. FUTURES LÍNIES D’ACCIÓ I INVESTIGACIÓ/RECERCA 

5.3.1. Línies d’acció 

En primer lloc, l’existència d’aquesta guia dona pas a la seva aplicació tal com està 

dissenyada i a documentar-ne les diferents experiències per mitjà de textos, dibuixos 

dels infants, escrits dels educadors, suports visuals o audiovisuals, etc.  

Una altra línia d’acció pot ser la modificació de la guia. La mateixa guia encoratja els 

educadors a apropiar-se’n i, en cas que ho considerin necessari, fer-hi modificacions. 

Algunes de les ampliacions interessants a fer poden ser:  
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- Ampliació teòrica, contextual o documental de la guia.  

- Modificació del disseny tecnològic (el sistema de compost) amb el qual es posa 

sobre la taula la participació infantil. Podria ser fàcilment adaptada al sistema de 

reg, a la decoració de l’espai del hort, l’ordre de la caseta, el galliner, etc. 

- Modificació de la proposta educativa per a diferents edats.  

5.3.2. Línies d’investigació/recerca 

Aquesta guia pot suposar una eina que permeti aprofundir en la recerca sobre els dos 

temes que treballa: l’agroecologia escolar i la participació infantil, així com en la 

interacció entre aquests.  

Es poden estudiar les competències dels infants més potenciades amb aquesta guia, 

observar la percepció i el vincle amb l’hort que fan els infants abans i desprès de 

l’experiència participativa, o bé valorar si hi ha una millora de l’espai de l’hort fruit de la 

participació dels infants. Alhora, es pot documentar la contribució que suposa per a 

l’educador agroambiental: veure quins educadors l’han utilitzat i què en pensen, o bé 

investigar les competències de l’educador que es treballen, el lideratge que desenvolupa 

en cada etapa, etc. 

Els beneficis competencials i actitudinals de la participació infantil han estat àmpliament 

estudiats per diversos autors: R. Hart (1992), G. Lansdown (2001), i Trilla & Novella 

(2011), entre d’altres. Però en són menys els que han estudiat com el procés participatiu 

dels infants afavoreix l’assimilació dels conceptes sobre els quals estan participant.  

Els tres articles anteriorment esmentats parteixen de la base que l’infant ha de participar 

en el seu entorn, començant per aquell entorn del qual és coneixedor perfecte. Amb 

aquest procés l’infant o jove desenvolupa un seguit de competències i assimila 

coneixements associats a les temàtiques sobre les quals participa. La segona part de 

l’afirmació és complicada de referenciar ja que, com he dit, són poques les persones 

que han centrat els esforços en aquest aspecte.  

Un exemple d’investigació en aquesta última línia ja l’hem comentat anteriorment: la tesi 

de la Dra. Rekondo (Rekondo, 2015). A la tesi s’analitza l’evolució del discurs dels 

infants (i, per tant, l’aprenentatge associat) al llarg de de les diferents assemblees 

infantils que es duen a terme en un mateix procés.  

Així doncs, la possibilitat de la participació infantil com una eina educativa, més enllà de 

la ciutadania, obre un nombre indeterminat d’opcions per a la investigació i, la guia 

PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT és un punt per on començar a treballar.  



Ferran Crespo i Torres 

PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT 
Guia didàctica per la implementació de la participació infantil a l’hort escolar com a eina d’educació ambienta l 
 

 
 

  34 

6. CONCLUSIONS 

El present treball ha aprofundit, ampliat i treballat les disciplines de l’agroecologia 

escolar i la participació infantil per mitjà de l’elaboració d’una guia d’educació ambiental. 

Com una eina de transformació. El resultat és la guia didàctica que integra les dues 

disciplines en una única experiència participativa que capacita els infants per a 

reconèixer-se com a agents de canvi del present. 

En referència a l’agroecologia escolar, tot i no haver pogut realitzar un disseny 

experimental que permetés avaluar-ne sensu stricto l’aprenentatge, s’ha pogut observar 

la utilitat de la guia com una eina amb la qual treballar continguts i conceptes 

agroecològics, tant científics com socials o tecnològics relacionats amb els infants. En 

aquest treball s’ha vist aquesta utilitat amb infants de primer cicle de primària, però la 

guia pot ser fàcilment treballada amb diferents edats. 

PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT s’ha elaborat i revisat des de la posició d’educador 

agroambiental. Amb aquesta perspectiva, el treball es postula com una contribució útil 

per a la tasca d’aquest agent. Alhora, és un mitjà que permet a tothom, sigui quina sigui 

la seva formació, treballar l’hort amb els infants per mitjà d’espais de participació 

genuïna i projectes motivadors. S’ha elaborat a fi que pugui ser interpretada i executada 

tant per educadors experimentats com per educadors novells, responent així a la realitat 

actual de l’educador agroambiental.  

També s’ha vist que és una tasca complexa i, si volem que els infants aprenguin a 

participar participant alhora que assimilen amb l’acció els conceptes proposats, cal 

destinar-hi el temps establert i tenir presents els recursos i consells de la guia. La present 

guia incorpora les propostes de millora detectades en la seva intervenció. Creure que 

avancem a bon ritme i voler accelerar més de l’estipulat ens pot fer disminuir la qualitat 

de la tasca educativa i entorpir el desenvolupament de les següents sessions. 

“Quan s’abraça el camp de l’Educació Ambiental, un s’adona que tret de la preocupació 

comú pel medi ambient (...) els diferents autors adopten diferents discursos sobre 

l’Educació Ambiental i proposen diferents maneres de concebre-la i practicar l’acció 

educativa d’aquesta” (Sauvé, 2004). Aquest fragment és el poc que vaig entendre d’un 

text que vaig llegir-me el primer dia de pràctiques. Mirant-ho ara, i havent aprofundit en 

el món de l’educació ambiental, em considero capaç de destacar un altre aspecte en 

comú entre els diferents corrents i disciplines: la capacitació per a l’acció.  

L’educació ambiental ha de crear persones proactives, crítiques envers el món, amb 

capacitat per a transformar-lo i amb ganes de deixar el món millor de com l’han trobat.  
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8. ANNEXOS  

8.1. ANNEX I: fitxes d’avaluació. 

AVALUACIÓ - SESSIÓ 1 QUÈ VOL DIR PARTICIPAR? QUÈ FAREM AQUI? 
DURADA 

1h 

        

OBJECTIUS  

Introduir els infants al món de la participació infantil FORÇA 

Establir les normes de les assemblees d'hort MOLT 

Saber sobre quins aspecte de l’hort decidirem MOLT 

Perdre la vergonya amb el grup FORÇA 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S'han transmès amb claredat els continguts en relació els adobs orgànics FORÇA 

S'han transmès amb claredat els continguts de participació infantil POC 

Els recursos emprats han estat útils per transmetre els continguts FORÇA 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per l’activitat MOLT 

S'ha disposat de tot el material necessari pel funcionament de la sessió MOLT 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s'han adequat al grup d’infants i a l'edat POC 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s'han fet MOLT 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai FORÇA 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració MOLT 

Han assistit tots el infants que havien vingut l'última sessió NO AVALUABLE 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

La valoració general de la sessió és positiva.  
En primer lloc perquè els infants l’han valorat positivament i han destacat que els ha agradat fer coses 
diferents del que estan acostumats al hort (com ara teatre) i en segon lloc, perquè s’han complert els 
objectius. 
Tot i això, cal dir que el plantejament de la dinàmica era massa complexa per nens i nenes de 6 a 8 anys. 
S’ha transmès la idea principal de la participació infantil, però tot i fer-se la dinàmica s’ha omès la 
classificació dels diferents nivells de participació segons Novella i Trilla.  
Al ser la primera sessió, caldria haver planificat més temps per a la benvinguda. Alhora, els infants van 
arribar molt moguts i va costar molt posar-nos per feina.  
Les normes de l’assemblea han funcionat molt bé, cal fer l’esforç de recordar-les i tenir-les presents 
tothom.  

 

  

Les normes de l’assemblea:  

- No córrer i no cridar 

- Respectar-nos 

- No arrencar plantes 

- Respectar el torn i escoltar-

nos 

- Recollir el material 

- Divertir-se 
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AVALUACIÓ - SESSIÓ 2 4 PINZELLADES SOBRE ELS ADOBS 
DURADA 

1h.* 

*És va reduir la durada per exigències del centre. 

OBJECTIUS  

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

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

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

MOLT 

Establir els càrrecs de gestió de l’assemblea. POC 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S'han transmès amb claredat els continguts en relació els adobs orgànics MOLT 

S'han transmès amb claredat els continguts de participació infantil FORÇA 

Els recursos emprats han estat útils per transmetre els continguts MOLT 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per l’activitat MOLT 

S'ha disposat de tot el material necessari pel funcionament de la sessió MOLT 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s'han adequat al grup d’infants i a l'edat MOLT 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s'han fet FORÇA 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai MOLT* 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració POC 

Han assistit tots el infants que havien vingut l'última sessió FORÇA 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

La sessió ha estat molt positiva, han vingut tots els infants que varen venir l’últim dia i més que havien 
faltat per altres motius.  
Des del inici se’ls va motivar i van mostrar una actitud molt favorable participant de manera activa i amb 
ganes de saber-ne més. Per limitacions del centre, va haver de ser més curta aquesta sessió així que vam 
eliminar la dinàmica de valoració de la sessió i, es va avaluar en rotllana de manera directe.  
Tot i ser més curta, l’actitud dels infants va facilitar molt la tasca i van ja decidir en aquesta mateixa 
sessió que el tipus de compost que volien per l’hort és el vermicompostatge.  
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AVALUACIÓ - SESSIÓ 3 ENTREM EN MATÈRIA 
DURADA 

1h.* 

*S’ha unit amb la sessió núm. 4, i han fet un total de 1 h 20 min entre les dues.  

OBJECTIUS  

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

FORÇA 

Decidir quin adob orgànic és millor pel seu hort escolar MOLT (*sessió 2*) 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S'han transmès amb claredat els continguts en relació amb els adobs orgànics MOLT 

S'han transmès amb claredat els continguts de participació infantil NO AVALUABLE 

Els recursos emprats han estat útils per transmetre els continguts MOLT 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per l’activitat MOLT 

S'ha disposat de tot el material necessari per al funcionament de la sessió MOLT 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s’han adequat al grup d’infants i a l’edat MOLT 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s'han fet FORÇA 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai MOLT 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració NO AVALUABLE 

Han assistit tots el infants que havien vingut l’última sessió FORÇA 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

Aquesta sessió s’ha desenvolupat juntament amb la número 4, donat a que el dia anterior ja vam assolir 
un dels objectius d’aquesta. Tot i així, es va recordar (i reprovar) la decisió presa i s’han fet les 
dinàmiques preparades, tant d’aquesta sessió com de la següent.  
La valoració ha estat molt positiva, en especial en preparar l’adob en verd, ja que és quelcom a què no 
estan acostumats i no ho havien fet mai. Les dinàmiques que més motiven els infants són les que més 
desconeixen i aquelles amb què descobreixen nous conceptes.  
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AVALUACIÓ - SESSIÓ 4 COM IMPLEMENTAR EL QUE VOLEM FER?  
DURADA 

1h. 

*S’ha unit amb la sessió núm. 3 i han fet un total de 1 h 20 min entre les dues.  

OBJECTIUS  

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

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

MOLT 

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 

POC 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S’han transmès amb claredat els continguts en relació els adobs orgànics FORÇA 

S’han transmès amb claredat els continguts de participació infantil POC 

Els recursos emprats han estat útils per a transmetre els continguts MOLT 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per a l’activitat GENS 

S’ha disposat de tot el material necessari per al funcionament de la sessió MOLT 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s'han adequat al grup d’infants i a l’edat FORÇA 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s’han fet POC 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai MOLT 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració FORÇA 

Han assistit tots el infants que havien vingut l’última sessió FORÇA 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

Aquesta sessió era de les sessions més calmades i amb menys acció de les que s’han fet. Tot i així, el fet 
d’estar a l’hort ha donat un ambient distès al moment de pensar allò que volien fer.  
 
Alhora que ha ajudat, també ha dificultat la comoditat del grup d’infants, ja que no tenir taula per 
escriure, o cadires per seure tots els membres de cada petit grup i veure’s les cares ha complicat la 
comunicació i ha resultat en algun conflicte.  
 
Tot i això, els objectius han estat complerts, els infants saben què volen fer i qui ho farà, amb quin 
material, a quin espai... Ha faltat llistar-ho perquè ho tinguin present el següent dia. Tot i així, cada grup 
ho ha explicat a l’educador/a, que si que s’ho ha apuntat i mostrarà la llista el següent dia.  
 
La valoració dels infants ha estat positiva pel que fa la feina feta, els ha agradat planificar i pintar sobre 

un esquema la seva idea.  

El punt a millorar és l’espai. Han valorat molt negativament estar estàtics sota el sol (feia molta calor). 

Això ha provocat distraccions i cal recordar que és un grup molt mogut que, de normal, no els ve de gust 

estar quiets xerrant, també volen córrer, moure’s o fer quelcom diferent.  

‘’M’ha agradat però podríem haver fet alguna cosa divertida, com el teatre o buscar pistes’’.  

‘’Hauria canviat... el sol’’. 
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AVALUACIÓ - SESSIÓ 5 PASSEM A L’ACCIÓ  
DURADA 

1h. 

*S’ha unit amb la sessió núm. 6 i han fet un total de 1 h 20 min entre les dues. 

OBJECTIUS  

Implementar les decisions preses fent cas a la planificació decidida MOLT 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S’han transmès amb claredat els continguts en relació els adobs orgànics MOLT 

S’han transmès amb claredat els continguts de participació infantil MOLT 

Els recursos emprats han estat útils per transmetre els continguts MOLT 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per a l’activitat FORÇA 

S’ha disposat de tot el material necessari per al funcionament de la sessió FORÇA 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s’han adequat al grup d’infants i a l’edat MOLT 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s'han fet MOLT 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai FORÇA 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració MOLT 

Han assistit tots el infants que havien vingut l’última sessió MOLT 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

Aquesta activitat es plantejava amb una gran expectativa per part tant dels infants com dels educadors. 

El resultat final ha estat molt positiu. Ràpidament s’han organitzat els petits grups amb què van dissenyar 

i planificar el que farien avui i àgilment s’han posat mans a l’obra.  

La bona planificació ha evitat conflictes i discussions pel material. Pintar les capses amb esprai s’ha 

complicat pel fet que el porexpan es desfà si es pinta de prop. Tot i així, ha estat adonar-se’n i els 

mateixos nens i nenes han començat a tenir més cura.  

S’ha allargat una mica la sessió per aprofitar i tancar la proposta educativa amb l’avaluació de la sisena 

sessió. 
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AVALUACIÓ - SESSIÓ 6 AVALUEM-NOS  
DURADA 

20min. 

*S’ha unit amb la sessió núm 5 i han fet un total de 1 h 20 min entre les dues. 

OBJECTIUS  

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

Decidir si volen donar continuïtat al projecte de participació infantil POC 

Detectar altres espais d’on vulguin participar FORÇA 

CONTINGUTS, RECURSOS I MATERIALS  

S'han transmès amb claredat els continguts en relació els adobs orgànics NO AVALUABLE 

S'han transmès amb claredat els continguts de participació infantil NO AVALUABLE 

Els recursos emprats han estat útils per transmetre els continguts NO AVALUABLE 

L’espai on s’ha dut a terme la sessió ha estat adequat per a l’activitat MOLT 

S’ha disposat de tot el material necessari per al funcionament de la sessió MOLT 

DINÀMIQUES I GESTIÓ DEL TEMPS   

Les dinàmiques s’han adequat al grup d’infants i a l’edat MOLT 

Els infants han mostrat interès per les diferents dinàmiques que s’han fet MOLT 

Hi ha hagut una bona planificació prèvia del temps per a cada espai FORÇA 

GENERAL   

Els infants han valorat positivament la sessió i han argumentat la seva valoració MOLT 

Han assistit tots el infants que havien vingut l’última sessió MOLT 

AVALUACIÓ QUALITATIVA 

Aquesta última sessió s’ha desenvolupat al final de la cinquena. Els infants, tot i estar molt actius, ja que 

venien de crear i pintar el vermicompostador, s’han relaxat i tots i totes han expressat còmodament la 

seva opinió.  

Han valorat de manera global el projecte, n’han destacat les sessions més actives i han estat més crítics 

amb la sessió 3, que era més calmada. També han valorat la seva pròpia participació i com s’han 

relacionat entre el propi grup. 

Tot i no parlar en concret de la continuïtat del projecte, s’han sentit idees que agraïen haver tingut 

aquest espai, i demanaven altres espais d’on poder participar, com podria ser el projecte de galliner que 

s’està preparant a l’escola o, simplement, tenim més espais similars al que s’ha fet.  

Idees que s’han escoltat:  

‘’No ens ha agradat com ens hem portat perquè ens hem barallat’’ 

‘’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’’ 
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8.2. ANNEX II: guia didàctica Participa(ss)ió a l’hort  

 

La Guia didàctica per la implementació de la participació infantil a l’hort escolar com a 

eina d’educació ambiental (PARTICIPA(SS)IÓ A L’HORT) s’adjunta com a material 

addicional. 

 

Imatge 1. Portada de la guia didàctica PARTICIPA(SS)IÓ A L'HORT 


