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ABSTRACT 
 

This project consists of an educational proposal framed in the context of scholar agroecology and social 

metabolism to be applied at a local scale, specifically in the School Food System in Catalonia primary 

school. The aim of this proposal is to promote an education for sustainability, sensitizing our students 

to different environmental and social issues, since the opportunity to intervene in the food system 

allows the development of different types of scientific, technological and social skills. First, the study 

develops a general framework based on social and school metabolism, school agroecology, and the 

curriculum of primary education. Departing from these ideas, methods are based on standard 

directives and guidelines given by the Educational department of the Catalan Government. The main 

result of this project is presented in the form of an itinerary of school activities that are focused on the 

garden, the dining room and the kitchen, as learning spaces.  On the whole, it is intended that, once 

students complete the activities, they will understand their natural and social context as a small 

ecosystem, and as a consequence of their intervention, they will help in its conservation and 

improvement. 

Keywords: social metabolism, school metabolism, school agroecology, school food system, itinerary 

of activities. 

 

OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 

En aquest cas, he estat treballant amb la comunitat educativa dins l’escola Pi d’en Xandri de Sant Cugat 

del Vallès. Des de l’ajuntament de Sant Cugat s’impulsen molts projectes de pedagògics, tanmateix en 

l’escola on he estat fent les pràctiques es troba a faltar una major comunicació entre els diferents 

actors dels diferents àmbits del sistema alimentari escolar. Hi ha projectes desvinculats entre si, d’una 

banda tenim l’hort escolar com assignatura i d’altra el menjador en el que no hi ha cap projecte 

impulsat pel professorat. Això no obstant, des de l’empresa local de menjador Paidos s’ha posat en 

marxa un projecte participatiu infantil.  El meu projecte pretén donar sentit i unir els diferents àmbits 

que es troben a l’escola mitjançant la comprensió del que és el metabolisme social i així establir vincles 

entre els diferents actors del sistema alimentari. A més de voler crear un futur recurs físic pedagògic, 

també he fet un exercici de comprensió del sistema escolar formal tal i com el coneixem, per tal 

d’identificar les limitacions i fortaleses en l’educació i veure com l’educació ambiental pot tenir un 

impacte beneficiós en l’escolarització.  
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Si el projecte creixés veuríem tot un seguit de canvis de paradigma necessaris per revertir la situació 

actual i garantir un desenvolupament sostenible. L’educació formal, sent la base del nostre 

coneixement en l’occident, és l’eina més important per garantir una societat desperta. Per aquest 

motiu, trobo tant important fer un anàlisi de la situació actual i canviar o redefinir la perspectiva 

metodològica que hem perpetuat fins ara en els processos d’ensenyament. Concretant més i centrant-

nos en el marc del meu treball, el sistema alimentari escolar, la projecció d’aquests canvis els veuríem 

per exemple en un canvi de dieta del menú escolar més equilibrat i sostenible pel planeta terra, en 

l’abastiment d’aliments al menjador amb productes de proximitat,  de temporada i ecològics, en 

l’aprofitament de l’energia que es perd, etc. 

Les comunitats beneficiades del resultat d’aquest TFG són varies. En primer lloc, la pròpia comunitat 

educativa formada pel professorat i l’alumnat, el qual com actor protagonista és qui es nodrirà més 

durant tot aquest procés d’ensenyament-aprenentatge. I en segon lloc, també tota la comunitat 

vinculada a l’àmbit escolar com les educadores de menjador, les famílies, la pagesia local, etc.  

Per tot l’explicat, d’acord amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), aquest treball 

pretén complir amb l’OD 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom” i concretament impacta en la meta 4.7 

“Assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel 

desenvolupament sostenible i els estils de visa sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la 

promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural 

i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible”, emprant l’indicador 4.7.1 el qual pretén 

determinar si la qualitat de les prestacions educatives en matèria d’educació per a la ciutadania global 

(GCED) i la educació per al desenvolupament sostenible (EDS) es adequada perquè aquestes 

assignatures puguin fer realitat el seu potencial de transformació. 

 

ADAPTACIÓ TFG COVID-19  
 

La realització del pràcticum II la vaig dur a terme a l’escola Pi d’en Xandri al municipi de Sant Cugat del 

Vallès. Vaig estar participant amb diferents grups d’edats en la seva classe d’hort i en algunes tutories 

amb les classes de segon i quart de primària per tal de fer l’acompanyament del projecte a l’aula. 

L’objectiu del projecte de l’alumnat de segon era el de “Contribuir a la protecció de la biodiversitat a 

través del menjador i de l’hort escolar” i l’objectiu del projecte de l’alumnat de quart era “Treballar la 

transformació dels aliments en un context de millora del menjador”.  
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El propòsit general personal era el d’acompanyar als infants d’una forma activa però omniscient a la 

vegada per tal que amb una petita guia per part meva i la facilitació dels recursos, eines, etc. necessaris, 

els infants aprenguessin els continguts que els hi volíem transmetre a través d’una participació activa.  

Arran l’aturada de les pràctiques a causa de la pandèmia l’estada a l’escola ha sigut més curta del que 

m’hagués agradat. Després d’una temporada complicada en la meva vida personal havent deixat 

l’entrega del treball de fi de grau per al següent curs, m’he tornat a veure perjudicada per la situació 

actual i sobretot per la meva afrontació i estat emocional davant aquesta pandèmia. Tanmateix, com 

aspecte positiu durant quasi tot el curs 18-19 vaig participar com a educadora de suport en l’Escola Pi 

d’en Xandri, l’entitat d’Educació Ambiental MEL i l’Associació Agroecològica l’Ortiga en la masia 

agroecològica de Can Montmany de  Valldoreix. Així doncs, tot i les afectacions a causa del coronavirus, 

he pogut viure l’experiència com a educadora ambiental reafirmant així la vocació que tinc per 

l’educació.  

Com que no vam poder implementar el projecte de curs amb els alumnes de segon i quart, vaig haver 

de reformular la idea que tenia per al treball de fi de grau. Finalment, em vaig decidir per crear un 

producte, un recurs pedagògic el qual podrà ser aprofitat lliurement per la comunitat educadora. Com 

a educadora en el lleure crec en la importància del joc, del joc simbòlic, de l’aprenentatge cooperatiu, 

de treballar per projectes i de la participació infantil. Per aquest motiu les activitats tot i ser un projecte 

proposat i pensat per un grup aliè a l’escola, volen ser tan flexibles com sigui possible i tenir el joc i la 

participació com a bandera. Un dels motius perquè els hi agrada l’hort és que se senten partícips en 

una tasca conjunta, un projecte escolar que engloba a tots els infants dins d’ella. Per aquest motiu 

trobo tan important la participació infantil com a mètode d’aprenentatge-ensenyament. Molt sovint 

és el professorat qui escull els temes sobre els quals treballar sense partir dels interessos dels infants, 

centrant-se principalment en necessitats exteriors com el compliment del currículum. Si més no, en 

ser un treball d’una entitat externa i no poder fer un acompanyament real dels diferents cursos, vaig 

decidir el tema del Treball de Final de Grau a partir dels interessos que havien sorgit en els cursos de 

segon i quart gràcies a la realització dels projectes que estàvem duent a terme. Vaig pensar que el 

metabolisme social era una bona eina per a unir en un mateix projecte els diferents actors que 

intervenen tant l’hort com en la cuina i el menjador. L’estratègia era la de poder involucrar de forma 

activa els diferents actors del sistema alimentari escolar, ja que difícilment coordinen les seves 

respectives tasques en un projecte comú. L’última finalitat del projecte era la de permetre a l’alumnat 

dur a terme una acció transformadora en el seu sistema alimentari escolar. 
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1. JUSTIFICACIÓ 
 

Aquest treball sorgeix en el marc d’una inquietud personal en veure les necessitats i demandes que 

ens trobem actualment a l‘educació del segle XXI. Tal com s’argumenta després durant el treball, vivim 

en una societat accelerada, globalitzada on el temps de reflexió sembla quedar en un darrer pla. 

Considero que davant una societat amb creences progressistes tant estipulades i alhora inconscient 

del dogma econòmic neoliberal (Navarro, 2000), on el desenvolupament econòmic condemna a la 

misèria i a la mort de milions d’éssers vius del planeta; la ciència i la tècnica mal enteses desenvolupen 

medis de destrucció que confronten permanentment al món i a la societat al fil de l’abisme; cal que 

redefinim el que és per mi l’eina més capaç per transformar el món, l’educació i com la duem a terme 

dins l’escolarització formal.  

Durant els diversos anys d’escolarització i formació, el meu entorn ha estat en constant transformació 

tan social, polític, cultural, ambiental... tanmateix les formes d’ensenyament com les maneres 

d’acumular la informació i el coneixement semblen estar en pausa des que vaig començar a formar-

me. L’entrada com a practicant a les escoles m’ha despertat diferents inquietuds i preguntes. En 

detriment a la rapidesa imperant de l’exterior allí la sensació d’acceleració es va aturar i va ser quan 

em vaig preguntar quina ha de ser l’essència de l’escola, i per tant què han d’aprendre. Continuem 

repetint i perpetuant, o eduquem per al canvi?  

Així doncs, després d’haver estat fent les pràctiques a Sant Cugat del Vallès amb l’agroecologia escolar, 

va ser quan vaig decidir que a través de la sinergia entre la meva vocació per a l’educació i la meva 

formació en biologia podia fer un projecte educatiu en el qual transmetre diferents conceptes, 

apressos al llarg de la carrera des d’una mirada transdisciplinar. Les assignatures que m’han pogut 

proporcionar una visió més holística del planeta i poder veure l’ecodependència (Fernández, 

Hernández, Bueno, 2012) que tenim amb ell són les que m’han despertat un interès major per 

l’educació ambiental, algunes d’elles com l’ecologia de comunitats i sistemes, l’ecologia evolutiva, la 

gestió dels espais naturals protegits, la restauració ambiental, la fisiologia animal-vegetal ambiental, 

entre d’altres.  

Per conceptualitzar el marc d’aquest treball primerament explicaré de forma resumida les idees 

bàsiques del metabolisme social i escolar, l’agroecologia escolar i posteriorment ho he relacionat amb 

la presència de l’educació ambiental en el currículum escolar d’educació primària de Catalunya; i 
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altrament també he matisat la importància de la participació infantil dins dels espais de participació 

que el metabolisme escolar ofereix com a eina d’educació ambiental.  

Finalment, en el present treball he desenvolupat una unitat didàctica la qual recull un conjunt 

d’activitats i dinàmiques per treballar l’agroecologia i el metabolisme escolar a les escoles, regit pels 

valors i principis de l’educació ambiental i els objectius que l’agroecologia escolar a Sant Cugat del 

Vallès es planteja. 

 

2. INTRODUCCIÓ  

 

Per tal de desenvolupar el present treball de recerca plantegem una sèrie de preguntes. Quines 

competències s'han d'afavorir als infants davant d'aquesta societat líquida que Bauman (2003) ens 

presenta? Aquesta acceleració dels processos d'ensenyament, de vegades potser s'allunyen de 

l'esperit de reflexió que ens fa posicionar en allò que passa al nostre voltant. Com a educadors 

potenciem aquesta lliure elecció personal? O bé deixem que decideixin sobre els infants sense tenir en 

compte la seva perspectiva? Ajuda aquest fet a una participació activa i conscient en la societat? 

La professionalitat com a educadores ens convida a presentar i analitzar totes les opcions possibles de 

qualsevol tema o esdeveniments social, científic, econòmic i cultural... atenent les particularitats de 

l’alumnat al qual ens dirigim. Francisco Menchén Bellón (2014) argumenta que el dinamisme de 

l’educació del futur ha de ser preparar persones pel canvi, al contrari de l’estabilitat. Si ens situem en 

una societat canviant, globalitzada i que ens exposa a canvis constants es precisa buscar respostes 

creatives per atendre aquesta incertesa i utilitzar-la com a detonant positiu del nostre aprenentatge. 

 

2.1. METABOLISME SOCIAL I ESCOLAR 

El present treball pretén apropar la ciència del metabolisme social a l’agroecologia escolar. El 

metabolisme social (Toledo, 2013) és un saber que planteja una visió molt completa del funcionament 

del món i les societats en relació amb l’ús dels recursos. És per això que s’ha trobat molt interessant 

obrir la porta a la introducció d’aquesta visió al món escolar, buscant transposar el saber del 

metabolisme social al nivell de l’escola a través del treball en agroecologia escolar (Llerena i Espinet, 

2015). Així doncs, en el treball partim de dos marcs teòrics: el metabolisme social i l’agroecologia 

escolar. 
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Segons Toledo (2013), el metabolisme social estudia i caracteritza la relació entre la societat i la 

naturalesa, entesa de manera integrada, és a dir, considerant el sistema social com una àrea més dels 

sistemes naturals, ja que les lleis de la naturalesa imposen uns límits que condicionen i estableixen el 

comportament humà. Les societats humanes se sustenten gràcies al metabolisme que s’estableix entre 

aquestes i la naturalesa. Aquest metabolisme implica el conjunt de processos mitjançant els quals els 

éssers humans organitzats en societats s’apropien, circulen, transformen, consumeixen i excreten 

materials i energia que prové de la naturalesa. 

Podem quantificar els fluxos de matèria i energia que es donen al llarg dels diferents processos per tal 

de descriure la complexitat d’una societat. Com més gran és aquest flux, més complexa és la societat. 

Alhora, fer-ho permetria veure els canvis en el consum de matèria i energia de la societat i així entendre 

com ens hem anat organitzant al llarg de la història. El mateix autor (Toledo, 2013) parla de dues parts 

dins el metabolisme, la tangible i la intangible. La part visible i quantificable, la conforma els fluxos 

d’energia i matèria. Aquesta dimensió tangible la podem representar per mitjà de cinc processos 

metabòlics: la apropiació, la transformació, la circulació, el consum i la excreció (Toledo, 2013). D’altra 

banda hi ha un seguit de factors no quantificables ni visibles a primera instància que condicionen el 

metabolisme tangible. Aquesta part intangible és determinada principalment per les relacions socials, 

ja que, com bé s’ha dit, el metabolisme social no deixa de ser la manera que una societat té de 

relacionar-se amb la naturalesa, però també amb les mateixes persones que la conformen (Toledo, 

2013).  

Tant els processos i fluxos del metabolisme tangible, com els components de l’intangible es poden 

caracteritzar des de diferents escales. És a dir, ens poden permetre entendre i estudiar el metabolisme 

a nivell mundial, a escala de la nostra ciutat, casa, escola, hort, menjador. Partint d’això, en aquest 

treball ens volem centrar en el metabolisme dels horts escolars i els menjadors, ja que es creu que pot 

ser una oportunitat per treballar moltes competències del currículum escolar i pot ajudar a entendre 

a través del petit sistema que conforma l’hort i el menjador escolar el funcionament global del planeta. 

Si transposem i estudiem els processos metabòlics del metabolisme social tangible a una escala menor 

com és l’escenari del nostre treball, el sistema alimentari escolar, podem establir un paral·lelisme entre 

els processos metabòlics socials i els escolars (figura 1).  

Si ens centrem en la realitat del context escolar, veiem que la dificultat més gran del metabolisme 

escolar rau en la diferència de participació dels diferents actors, la part intangible, en els espais del 

sistema alimentari escolar com ho són l’hort i el menjador, sobretot en aquest últim. En un hort 

escolar, tots els actors que participen (professorat, educacadors/es, alumnat) són actors del projecte 

educatiu i la seva missió evident és l’aprenentatge; en canvi, en un menjador escolar conviuen actors 
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que estan allà per aprendre i altres que no. Això queda més evident amb el debat actual sobre inclusió 

del menjador en el projecte educatiu de centre (Escola Ciutat d’Alba, 2010; Generalitat de Catalunya, 

2019). Cal doncs, desenvolupar la idea d’un projecte educatiu de centre que planifiqui estratègies 

metodològiques i organitzatives per tal que garanteixin la participació de tothom que formi part de 

l’escola o que s’hi vinculi a ella a través d’algun dels àmbits del metabolisme social, sobretot l’alumnat 

com a protagonista. Des que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès va iniciar el 2003 una Agenda 21 

Escolar pròpia, s’han potenciat la creació d’horts ecològics a les escoles, que van passar de ser 3 en el 

2007 a 31 l’any 2012 (Rekondo, Espinet, Llerena, 2015) i actualment 26, amb 8 educadores 

contractades per cuidar-se’n. Veiem que els centres que treballen en agroecologia escolar i que per 

tant tenen una educadora ambiental contractada a càrrec de desenvolupar un treball pedagògic i 

pràctic, se centren sobretot a l’hort, que és on hi ha més projectes educatius creats i implementats. 

Pel que fa a la gestió escolar del seu sistema alimentari en l’àmbit productiu, a través d’aquest espai 

es poden treballar molts conceptes diferents com ecològics, socials, tecnològics i científics. 

En canvi, la participació activa en el menjador per part de l’alumnat en la presa de decisions acostuma 

a ser menor i en alguns casos inexistent, però cal esmentar que les empreses de menjador poden jugar 

un rol educatiu interessant i promoure projectes d’entitat. Tot depèn del tipus de contractació del 

mateix projecte de l'empresa i d'altres factors propis del context escolar. Com a exemple, l'empresa 

local Paidos ha posat en marxa consells participatius d'alumnes del menjador, en els quals valoren tant 

el menú com les activitats i poden fer suggeriments de canvi, a més de potenciar l'autonomia en 

l'organització dels àpats. Un altre exemple és l'empresa Doble Via que està col·laborant amb diversos 

actors locals a l'institut Arnau Cadell per obrir un obrador ecològic comunitari a la cuina escolar. En 

qualsevol cas cal potenciar la creació de projectes educatius al menjador, ja que aquest espai és idoni 

per a poder treballar els processos de transformació a través de tallers de cuina, on l’alumnat pot 

desenvolupar competències culinàries, així com treballar la diversitat cultural, la temporalitat 

ecològica i tècniques de conservació dels aliments. Com també afavoreix l’aprenentatge en l’àmbit del 

consum, on l’alumnat pot participar de l’elecció del menú i la gestió d’aquest (Castellà, 2017).  



Itinerari d’activitats escolars per treballar el metabolisme social dins de l’agroecologia escolar               Carla Carré i Carmona 

[9] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: paral·lelisme entre els processos del metabolisme social i els processos del sistema alimentari. 

Si un dels objectius de l’agroecologia escolar és que l’alumnat pugui redefinir el seu sistema alimentari 

escolar (Llerena i Espinet, 2015), és necessari que algunes de les responsabilitats que queden relegades 

a l’AFA/AMPA, empreses de menjador, ajuntament, educadors de lleure, etc. siguin compartides amb 

els mateixos infants. 

Així doncs davant aquesta necessitat, es proposa aquí començar un treball pioner focalitzat en la 

incorporació del concepte de metabolisme dels horts escolars, els menjadors, entre d’altres, com a 

eina de treball a les escoles. Per això, vull presentar una unitat didàctica que permeti, a través de 

dinàmiques i activitats, que el mateix alumnat prengui consciència del metabolisme tangible i 

intangible que condiciona el funcionament de l’hort, el menjador i l’escola i que d’aquesta manera els 

permeti poder caracteritzar-lo, definir-lo i crear-se les pròpies eines per a poder modificar-lo, si ho 

creuen necessari. 

 

2.2. AGROECOLOGIA ESCOLAR 

L’agroecologia escolar és una praxi escolar centrada en el sistema alimentari escolar. Aquesta proposa 

una transformació cap a un sistema sostenible, basada en la justícia social, la recuperació de la 

diversitat agrícola i cultural, així com el reequilibri entre els rols de gènere en les activitats productives 

i reproductives, de la mà de l’alumnat i els altres actors que intervenen en el sistema alimentari escolar. 

Amb aquesta transformació es busca la re-apropiació per part de l’alumnat de la participació en el 

sistema de producció, transformació i consum dels aliments dels propis centres escolars (Llerena i 

Espinet, 2015). 

L’oportunitat de poder intervenir en el sistema alimentari permet a l’alumnat desenvolupar 

competències científiques (ecologia, química, salut...), tecnològiques (agricultura, cuina, gestió...) i 
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socials (relació amb els camperols, treball en equip, organització, autonomia...) a més de les pròpies 

competències del treball escolar necessàries per a intervenir (competències lingüístiques, de 

comunicació, expressió artística,...). 

En resum l’agroecologia escolar és una praxi molt completa, que aporta una mirada transdisciplinar, 

on els sabers tradicionals agrícoles, culinaris o medicinals, les propostes dels moviments socials i la 

ciència s’han de trobar i establir diàleg i ho fan de la mà de l’alumnat i tots els actors vinculats en 

l’àmbit escolar, permetent així, donar importància i construir entre totes la comunitat que conforma 

l’escola. 

 

2.3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CURRÍCULUM ESCOLAR 

Tanmateix, si ens preguntem sobre el que veiem a l’actual sistema educatiu, és verídic que existeix i es 

vetlla per la participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la 

comunicació i el respecte, tal com explicita el programa educatiu (Generalitat de Catalunya, 2017). 

Però quin paper els hi relega el currículum als infants dins del sistema educatiu escolar? Són realment 

transformadors del sistema o almenys se’ls hi dóna l’oportunitat de ser-ho? 

Situar-nos a les bases del sistema educatiu ens pot ajudar a entendre el paradigma de l'educació actual. 

Quin és el punt de partida per a la nostra actuació? En el currículum de l’educació primària que 

estableix el decret 119/2015 de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments d'educació primària, i de 

l’ordre ENS/164/2016 de 14 de juny, la paraula medi ambient es veu redactada en 5 ocasions i entorn 

natural en 8, al llarg de tots els cursos, apareixent escrites en diferents dimensions, competències, 

continguts, criteris d’avaluació i objectius. 

S’ha realitzat una cerca al currículum (Generalitat de Catalunya, 2017) dels termes de medi ambient i 

entorn natural, ja que creiem que són els que millor representen el que l’agroecologia escolar vol 

aportar. Alguns exemples surten redactats de la següent forma (entre claudàtors s’indica la categoria 

de la cerca -competència bàsica, contingut, dimensió, criteri d’avaluació i/o objectiu-) : 

- “És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que 

s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, 

tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la salut. Inclou 

també el desenvolupament i l’aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la 

informació, predir i prendre decisions”. [Competència en el coneixement i la interacció amb el 

món físic] 
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- “Interpretar el món des d’aquest vessant ajuda a desenvolupar una mirada crítica i un 

compromís personal en la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i 

cultural i la cerca d’una societat més justa.” [Dimensió món actual en l’àmbit de coneixement 

del medi] 

- “El darrer bloc, Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global, aporta els elements 

necessaris per a la relació amb la societat més àmplia en què el ciutadà es troba immers. Cal 

conèixer els mecanismes de funcionament democràtic de què la societat s’ha dotat perquè la 

veu de tots sigui tinguda en compte; s’hi consideren les diferents dimensions de la societat, 

des dels àmbits més propers a l’alumne i al ciutadà (la localitat, la nació i l’Estat) fins a l’àmbit 

europeu i el món global. S’hi emmarquen també els valors i les actituds que han de portar 

l’alumne a comprometre’s en la millora de les condicions de vida dels més desfavorits i en la 

solució dels reptes que l’època actual presenta, entre els quals pren importància especial la 

defensa del medi ambient.” [Continguts i criteris d’avaluació d’etapa en l’àmbit d’educació en 

valors] 

- “Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el 

sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements 

a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens 

senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre 

compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora”. [Objectius de 

l’educació primària] 

El currículum d’educació primària té com a objectius consolidar l’adquisició de les competències 

bàsiques i dels diferents aprenentatges, en un sistema inclusiu que doni resposta a les necessitats 

educatives de tots els alumnes, evidenciar el valor de l’educació en el compromís individual i col·lectiu 

amb l’entorn social, cultural i natural per afavorir l’arrelament a la comunitat i contribuir a la 

construcció d’estils de vida més compromesos, solidaris, lliures, justos i saludables (Generalitat de 

Catalunya, 2017). 

Segons el que ens diu el currículum sembla que l’educació formal en l’escola, ens prové al llarg de la 

nostra escolarització, les aptituds necessàries per tal de ser futurs ciutadans del món. Tanmateix, si 

ens preguntem si s’escau aquest compromís individual i col·lectiu (Sauvé, 2013) que busca l’educació 

formal amb el que la societat demanda dels infants i joves, observem que el grau d’implicació per part 

de l’alumnat en el món en què vivim no s’adequa amb el que el currículum pretén. L’escola tal i com 

la coneixem, deixa fora tant les comunitats humanes com les biòtiques de les que formem part i fan 

possible la nostra existència. Solament algunes escoles compten amb l’experiència de l’hort com a 

principal espai pròxim a la realitat exterior. Els sabers que ens fan més conscients i capaços de viure 
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amb interdependència amb la terra, els sabers vernacles, els coneixements populars, és a dir, els més 

pròxims a la sostenibilitat, queden fora del currículum escolar oficial que s’ocupa de transmetre 

continguts beneficiadors de la insostenibilitat (Herrero, Cembranos, Pascual, 2011). Tal i com Rafael 

Díaz-Salazar argumenta: 

 “Amplis sectors del professorat no són conscients del rol polític i ideològic que realitzen amb 

la seva activitat docent. Per acció o omissió són còmplices d’un sistema ecocida. Un 

ensenyament curricular que no posa en el centre la crítica de modes de producció i de consum 

que destrueixen el medi ambient i empobreixen a milions d’éssers humans contribueix a que 

la catàstrofe ecològica i social es reprodueixi”. (Assadourian, 2017, p.319) 

Realment, estem vivint una educació real en la qual es té en compte la vida com a centre de reflexió i 

d’experiència? Ens aturem a pensar si estem actuant de forma reflexiva i conseqüentment sabent la 

realitat? Desenvolupem aquesta habilitat reflexiva en nosaltres  mateixes i oferim aquesta eina a la 

comunitat? 

Si la comunitat educativa pretén que l’alumnat adquireixi competències com “...comprendre les 

relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos 

naturals, tenir cura del medi ambient...” (Generalitat de Catalunya, 2017) caldria primer de tot, 

naturalitzar l’espai físic per tal que es puguin vincular amb un entorn que s’aproximi a la realitat que 

es viu fora de l’escola. També seria necessari crear consciència de comunitat, ja que actualment es 

vetlla pel desenvolupament individual de l’alumnat. Els objectius dels currículums oficials tenen com 

destinatari directe o indirecte aquest subjecte individual. No es formulen objectius pel grup de l’aula, 

pel centre educatiu o pel barri al que pertany la escola  (Herrero, Cembranos, Pascual, 2011). Aquesta 

individualització d’objectius i competències permet individualitzar les responsabilitats, i per tant, com 

a conseqüència no deixa veure’ns el poder transformador que té la comunitat davant la vida. Per últim 

i no menys important, cal que deixem de veure als alumnes com a futurs ciutadans adults, sinó com a 

habitants del present, tal com argumenta Cesar Bona: ''No hem d'oblidar que els nens no són els adults 

del demà, són els habitants del present. Si reforcem la seva creativitat natural, la seva imaginació 

desbordant, i treballem l'empatia, la solidaritat i el respecte, poden canviar el món. No en el futur, sinó 

ara” (Bona, 2015). Hem de deixar de infantilitzar la infància (Varela, Álvarez-Uría, 1991) i crear noves 

propostes educatives conscients de la nostra ecodependència (Herrero, Cembranos, Pascual, 2011)  i 

compromeses amb un futur sostenible amb equitat. 
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2.4. PARTICIPACIÓ INFANTIL A L’HORT I AL MENJADOR COM A EINA D’EDUCACIÓ 

AMBIENTAL 

Per tal que el projecte educatiu tingui sentit i èxit és necessària la participació infantil (Novella, 2014). 

El fet de tenir un contacte directe amb la terra a través de l’hort i l’oportunitat de tenir un espai 

educatiu com és el menjador dins l’escola, facilita la conscienciació de l’ecodependència que tenim 

amb la vida (Fernández, Hernández, Bueno, 2012). Són espais que donen l’oportunitat per a motivar 

l’esperit crític i participatiu dels infants i joves (Mogensen, Mayer, Breiting, 2007) per tal de 

sensibilitzar-los envers els problemes mediambientals i diferents activitats dins del seu entorn social 

com l’escola. Gràcies a observar i explorar l’entorn social i natural es pot descobrir, conèixer, respectar 

i estimar l’entorn natural, i per tant acabar contribuint en la seva conservació i millora. A més a més, 

treballar per una educació per a la sostenibilitat (Herrero, Cembranos, Pascual, 2011) ens apropa a 

descobrir realitats i problemàtiques socials fomentant una actitud crítica i solidària. 

La implementació d’un projecte educatiu a l’hort i al menjador dóna moltes oportunitats d’adquirir 

coneixements hortícoles, de biodiversitat, pol·linització, estacionalitat, productes de temporada, 

malbaratament alimentari, sobirania alimentaria, productes elaborats artesanalment o processats, 

nutrició, l’oportunitat per replantejar-se la dieta i el menú escolar; de parlar sobre problemes 

relacionats amb l’alimentació infantil com la desnutrició o l’obesitat,  entre d’altres.  

En resum, hem de valorar l’hort i el menjador escolar com un context d’aprenentatge molt potent, ja 

que constitueix un recurs pedagògic que interrelaciona les diferents àrees curriculars i afavoreix el 

desenvolupament de les diferents competències. 

 

3. OBJECTIUS  
 

3.1. OBJECTIU DE L’AGROECOLOGIA ESCOLAR A SANT CUGAT DEL VALLÈS 

L’agroecologia escolar a Sant Cugat del Vallés es planteja des de la creació del grup de treball ESLV 

(Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), format per actors de l’educació ambiental del 

municipi i impulsat col·lectivament per l’Ajuntament, el Departament de Didàctica de les Ciències 

Experimentals i la Matemàtica de la UAB (i el grup de recerca GRESC@), les escoles bressol municipals, 

les escoles d’infantil i primària, els instituts de secundària, els i les educadores agroambientals i altres 

membres. Es tracta d’un programa municipal d’educació per la sostenibilitat dedicat al canvi escolar i 

comunitari que treballa des de l’Agroecologia Escolar. 
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L’objectiu de l’agroecologia escolar a Sant Cugat del Vallès a grans trets és promoure una educació per 

la sostenibilitat a partir del desenvolupament de projectes i dinàmiques de treball proposades pels 

mateixos actors del grup de treball. 

 

3.2. OBJECTIUS PERSONALS 

En aquest context, d’una banda els meus objectius generals són: 

1. Motivar l’esperit crític i participatiu dels infants i joves per tal de sensibilitzar-los envers els 

problemes mediambientals i diferents activitats dins del seu entorn social i natural com 

l’escola, i que com a conseqüència contribueixin en la seva conservació i millora.  

2. Desenvolupar un projecte educatiu el qual esdevingui un recurs per a educar des dels principis 

de l’Educació Ambiental.  

D’altra banda, els objectius específics que em plantejo de cara als infants, i que se’n deriven del primer 

objectiu general són els següents: 

3. Aprendre a planificar, organitzar i desenvolupar petits projectes. 

4. Adquirir coneixement bàsics sobre l’agroecologia i feines hortícoles. 

5. Assumir responsabilitats. 

6. Aprendre a revisar i valorar allò que s’ha fet amb un sentit crític constrictiu per tal de 

transformar els defectes en virtuts. 

 

4. RESULTAT: PROPOSTA UNITAT DIDÀCTICA 

 

El resultat del meu treball és l’elaboració d’una proposta educativa basada en el marc teòric explicat 

fins ara.  

TÍTOL: Itinerari d’activitats escolars per treballar el metabolisme social dins de l’agroecologia escolar. 

NIVELL O CICLE: Cicle Mitjà 

CURS: 3er - 4rt de primària 
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4.1. MANUAL D’ÚS  

La unitat didàctica conté diferents apartats. Primerament, la metodologia basada en els objectius, les 

competències bàsiques i els continguts que se’n deriven de les diferents sessions. Després, els criteris 

d’avaluació i una guia d’altres elements complementaris de la unitat didàctica a desenvolupar pel 

professorat durant les sessions.  I finalment una breu descripció de la unitat i el desenvolupament 

general de les diferents activitats. 

En l’apartat del desenvolupament, les diferents sessions s’aniran nombrant de manera cronològica i 

en l’apartat dels “Annexs” algunes d’elles estan detalladament explicades en format de fitxa 

descriptiva tal i com treballen els docents en l’educació primària. En aquestes fitxes hi trobarem 

diferents espais. De dalt a baix, primerament el número i títol de la sessió, seguit de la font, el cicle 

(cicle mitjà), la durada (sessions de 40’), el curs i el grup classe a emplenar pel professorat. 

Seguidament, els objectius d’aprenentatge i el continguts apressos en cada sessió. També l’espai 

adequat on es realitzarà l’activitat, la descripció de la sessió dividit en tres apartats (part inicial, part 

principal i part de conclusions), el material, les activitats d’avaluació i per acabar, un espai de reflexió 

sobre la pràctica a emplenar pel professorat després de la sessió.  

La unitat didàctica es planteja perquè es comenci a desenvolupar al mes de setembre, tan bon punt 

s’iniciï el nou curs escolar. Així doncs, des de l’inici de curs fins que s’acabi, es pretén anar realitzant 

les diferents activitats proposades. Aquesta proposta educativa està pensada per l’alumnat del cicle 

mitjà, ja que al llarg de l’escolarització formal ja realitzada, segurament hauran adquirit les suficients 

destreses per entendre els objectius i continguts que aquesta unitat didàctica vol ensenyar. De manera 

que en finalitzar el cicle mitjà es pretén que hagin identificat els nous coneixements apresos i siguin 

capaços d’explicar-los per tal de provar una comprensió significativa, cadascú dins de les seves pròpies 

capacitats. A més es vol, que a poc a poc a mesura que es vagi finalitzant el curs cada vegada siguin 

més capaços de poder aplicar, analitzar, fer una síntesi i finalment avaluar tot allò que els objectius 

volen ensenyar.  

Pel que fa a l’assoliment dels objectius com que cada vegada hi ha una abstracció major a mesura que 

es van processant, és a saber, són més difícils d’adquirir fins al punt d’avaluar-los de forma eficaç, he 

trobat interessant plantejar aquesta unitat didàctica en aquest cicle pel fet que encara tenen el cicle 

superior per acabar d’assolir aquelles destreses més abstractes o les no assolides, com també 

potenciar les ja apreses.  
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La redacció dels objectius, és a dir, el “Què ensenyem?” depenen de les capacitats a què es dirigeixen. 

Són tres tipus d’objectius malgrat que no s’expliciti la diferenciació entre ells en plasmar-ho a les fitxes 

de la unitat didàctica. La major part dels objectius estan pensats per la persona educadora o 

professorat, en aquest cas jo mateixa. Tanmateix, vull remarcar que el meu ideal educatiu seria que 

tots ells sorgissin del mateix alumnat al qual va dirigida l’activitat. Davant la mancança d’aquesta 

oportunitat, hi ha objectius els quals són més idonis que siguin pensats pel professorat, com els referits 

al saber, és a dir, aquells que es fan possibles una vegada aconseguits quan l’alumnat ja és capaç 

d’aplicar els coneixements apresos. Aquests objectius conceptuals preestablerts en el moment de 

dissenyar la unitat didàctica vull que siguin compartits amb l’alumnat per tal de fer-los partícips dels 

aprenentatges i siguin capaços de fer-se una autoregulació-autoavaluació. Altres objectius com els 

procedimentals, és a dir, aquells que fan referència a les habilitats i destreses per a resoldre els 

problemes que els hi puguin anar sorgint, han estat dissenyats i pensats des de la base de l’educació 

que diu que el fi de l’alumnat és adquirir un seguit de competències bàsiques. Així doncs, han estat 

redactats des d’aquesta perspectiva a partir del que el “Currículum de l’educació primària” explicita. 

Finalment, els objectius que fan referència al saber, ser i estar, és a dir, els actitudinals trobo adient i 

necessari que siguin pensants conjuntament amb l’alumnat a qui es dirigirà la unitat didàctica. Com a 

professorat cal que pautem unes normes, valors, actituds i sentiments bàsics i comuns entre totes que 

orientin les nostres decisions per tal que tothom sàpiga com ha de saber i comportar-se l’alumnat. 

Aquests no seran compartits amb els infants, tanmateix en la realització d’aquest projecte vull que 

nous objectius actitudinals siguin nomenats com acords de convivència, i que per tant, siguin pactats 

entre els mateixos infants conjuntament amb les persones educadores.  

 

4.2. METODOLOGIA  

La metodologia emprada en la redacció i estructura de la proposta de la unitat didàctica està basada 

amb les directius que proporciona el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(2017).  

 

4.2.1. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Aquests enunciats descriuen els aprenentatges que es preveu que adquiriran l’alumnat en finalitzar la 

unitat didàctica o que han adquirit. Es poden formular a l’inici de la unitat didàctica o al llarg del procés 

i en la seva finalització.  
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Els objectius plantejats prèviament a la realització de les sessions sorgeixen de la transposició 

lingüística dels continguts o objectes d’aprenentatge del currículum a objectius. Aquests objectius són 

propis de cada sessió i estan redactats en cadascuna de les fitxes en l’apartat d’ “Annexes”. Tal i com 

es demana en el “Currículum de l’educació primària”, aquests objectius estan redactats com a 

capacitats les quals l’alumnat haurà de desenvolupar i també, formulats de manera que afavoreixen 

l’assoliment de les competències (Generalitat de Catalunya, 2017).  Els objectius d’aprenentatge són 

plantejats per mi però poden canviar mentre progressa la unitat didàctica, ja que l’aparició de noves 

necessitats o interessos ens aportarà nous objectius o la reformulació dels mateixos.  

Així doncs, tindrem d’una banda els objectius formulats a l’inici de la unitat didàctica. I d’altra banda, 

els objectius formulats pels infants a l’inici, durant i/o en finalitzar el projecte. 

 

4.2.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT  

Amb la realització d’aquesta unitat didàctica s’afavorirà l’assoliment de les competències bàsiques que 

són les mateixes que estan referenciades en el Decret 119/2015, com a objectius de final d’etapa de 

cadascun dels àmbits, agrupades en dimensions. En aquesta unitat dirigida al cicle mitjà i situada a 

l’hort escolar i al menjador, els àmbits que tenen un pes més important són l’àmbit de coneixement 

del medi, l’àmbit d’educació en valors, l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic, entre d’altres de menys 

importància. 

 

4.2.3. CONTINGUTS  

Cada activitat s’ha programat tenint en compte els objectes d’aprenentatge o continguts que 

degudament combinats i contextualitzats ens permetran assolir les competències. Els continguts del 

currículum que es treballen en aquesta proposta educativa els podem trobar referenciats en el Decret 

119/2015, per a cadascuna de les àrees organitzats per cicles.  

 

4.3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

El pla d’avaluació es realitzarà de quatre maneres per tal d’obtenir diferents punts de vista: amb una 

avaluació formativa per part del professorat (mitjançant una graella avaluativa), amb una 

heteroavaluació (debat entre docent-infant), amb una coavaluació (entre iguals) i amb una 

autoavaluació (mitjançant el diari de camp). 
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Les activitats d’aquesta unitat s’iniciaran amb una avaluació inicial per saber d’on parteix l’alumnat, 

és a dir, en quin moment d’aprenentatge es troben. A més a més, coneixeran els criteris d’avaluació 

d’aquesta unitat, igual que hem fet amb els objectius. Els criteris d’avaluació estaran redactats en 

forma d’enunciats que descriuen com sabrem que cada alumne ha adquirit els aprenentatges. 

Expressen el grau d’assoliment desitjat dels objectius. Aquest criteris d’avaluació són propis de cada 

unitat didàctica, o sigui, que no tenen un referent directe al currículum.  

L’educadora avaluarà el procés individual de l’alumnat a través del full de registre de la unitat 

didàctica individualitzat (Annex 8) per a cada infant, durà un registre de tot el procés d’aprenentatge 

i avaluarà el nivell d’assoliment dels objectius. L’observació directa formarà part de l’avaluació com a 

instrument principal i es veurà reflectida en aquest full de seguiment.  

El diari de camp (Annex 1) serà l’eina formativa (avaluació continua al llarg de totes les sessions) 

principal d’avaluació per al professorat, present al llarg de la unitat didàctica. L’alumnat s’autogestiona 

el seu diari de camp, ja que a més de ser una eina per al  professorat també els hi servirà com una eina 

d’autoavalució, coavaluar-se entre ells, escriure reflexions sobre les sessions, adjuntar rúbriques 

heteroavaluatives entre el docent i l’infant, material didàctic, etc. El docent l’avaluarà amb una rúbrica 

(Annex 8) de forma continua cada X sessions, segons quan cregui necessari, per tal d’utilitzar-ho com 

un indicador quantitatiu i a la vegada qualitatiu per a saber les seves impressions i poder adaptar les 

futures sessions a les seves necessitats. Aprofitarem aquest moment per a fer una prèvia  

heteroavaluació amb els infants i què siguin ells mateixos qui ens comentin el seu diari de camp. 

Amb antelació haurem fet un treball amb els infants per tal de definir conjuntament quins criteris 

avaluarem en les heteroavaluacions i les coavaluacions. L’avaluació a partir de la coavaluació la durem 

a terme en algunes de les sessions en les quals ja s’especificarà en la fitxa de la sessió.  

Al final del procés d’aprenentatge avaluarem de forma conjunta les diferents eines d’avaluació per tal 

de determinar l’assoliment dels objectius establerts. 

 

4.4. ALTRES ELEMENTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA O PROJECTE  
 

4.4.1. Documentació del procés  

L’educadora, de la mateixa forma que l’alumnat tindrà un diari de camp personal també utilitzarà un 

per tal de documentar el procés educatiu i diferents observacions al llarg de la sessió com 

l’organització, com ha anat la logística de l’activitat, com s’ha desenvolupat, observacions sobre els 
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infants, relacions entre ells, tu-infant, etc. Ho utilitzarem com una eina avaluativa i de seguiment de 

l’aprenentatge. 

 

4.4.2. Valoració  

Com es valora el procés d’implementació de la unitat didàctica o del projecte?  Elements que podem 

valorar:  

- Quina és l’opinió de l’alumnat?   

- Necessitats del grup classe sorgides després de la sessió. Necessitats individuals. 

- Desenvolupament de l’activitat. 

- Objectius assolits i no assolits. 

- Aspectes a millorar. 

- Accions de millora. 

- Durada prevista, durada real. 

Per tal de valorar el procés podem fer una revisió de tipus DAFO: dificultats, amenaces, fortaleses, 

oportunitats. 

   

4.5. BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

És important que l’alumnat des de la seva infància sàpiga que som éssers cíclics i que moltes de les 

dinàmiques metabòliques de l’ecosistema responen a aquesta estructura. Quan som capaços 

d’observar aquests períodes circulars o cicles, entrem en la dimensió del temps natural, en contra del 

que entenem com a temps, de forma lineal. Trobem aquesta periodicitat tant en la natura com en 

nosaltres mateixes; la podem observar per exemple en cicles ambientals com el cicle dia-nit, del que 

la nostra fisiologia animal respon de forma natural segregant hormones que regulen el que anomenem 

els ritmes circadians.  Altres exemples que podem trobar en la naturalesa són, en el regne vegetal les 

espècies responen a cicles reproductors i en el regne animal les rutes migratòries de les aus. També 

altres cicles ambientals com l’estacionalitat, el cicle lunar, els cicles biogeoquímics, entre molts altres. 

El fet de fer-nos conscients d’aquest patró i saber que intervenen molts agents dins els sistemes ens 

facilita veure que els diferents ecosistemes del nostre planeta no estan aïllats entre si, sinó que 

s’interrelacionen entre ells i presenten noves propietats emergents que els caracteritza en el seu 

conjunt. Prendre com a referència les dinàmiques essencials de la naturalesa ens porta a viure de 

forma més sostenible. Cal doncs que eduquem per a la sostenibilitat, si no volem que el creixement 
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preponderant de la societat actual ens condueixi a la destrucció de les condicions essencials per la 

vida. 

Què podem aprendre del Sistema Alimentari Escolar?, neix com a recurs pedagògic arran la realització 

les pràctiques en l’hort escolar de l’Escola Pi D’en Xandri de Sant Cugat del Vallès. Es centra amb el 

sistema alimentari escolar, ja que dóna l’oportunitat als infants d’identificar la participació dels 

diferents agents que hi intervenen, la presència de diversos àmbits en el sistema com el de producció, 

de transformació i de consum, la interrelació entre tots aquests, l’obtenció de residus que se’n generen 

dels cicles, etcètera; per a finalment comprendre les dinàmiques pròpies dels ecosistemes. A través 

d’un recull de dinàmiques, activitats, sortides, jocs... ordenats cronològicament perquè es duguin a 

terme al llarg de tot un curs escolar, els infants s’aniran aproximant a la ciència del metabolisme social 

des de l’agroecologia escolar.  

Altrament, es busca la reapropiació per part de l’alumnat per tal que ens qüestionem com nosaltres 

podem intervenir en un entorn pròxim com ho és el nostre sistema alimentari escolar, per a finalment, 

ser agents transformadors d’aquest. 

 

4.6. DESENVOLUPAMENT GENERAL DE LES ACTIVITATS 

En l’Annex 0.  

 

5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  
 

En parlaré a la defensa del Treball de Fi de Grau ja que no tinc resultats com a tal.  
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7. ANNEXOS 
Fitxes sessions, rúbriques d’avaluació, etc. 

 

ANNEX 0 
 

Coneixements previs: per arribar a desenvolupar aquest itinerari amb bon aprofitament, s’espera que 

l’alumnat arribi de cursos anteriors amb un maneig de l’hort mínim i amb una actitud d’interès en 

aquest espai o aula exterior. 

 

Secció I: Posada en marxa de l’hort 

 

Sessió I.0: Comissions de treball 

Posada en marxa de les eines educatives (organitzar el grup, alguna estratègia perquè cada alumne 

sàpiga el seu paper, i podria ser comissions de treball).  

 

Sessió I.1: Qui som i què mengem? 

Veure annex 1 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 1. 

 Part inicial 

Activitat I.1a: dinàmica de coneixença 

És el primer dia de curs i fem una dinàmica de coneixença per començar a establir vincles tant entre 

ells com entre l’alumnat i el professorat.  

 Part principal 

Activitat I.1b: primers coneixements 

En aquesta primera sessió de curs d’hort començarem plantejant-nos una sèrie de qüestions. 

Aquestes preguntes ens serviran per saber què esperem del curs i per a introduir qüestions sobre la 

producció local i consum individual en les seves respectives llars i escola.  
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Activitat I.1c: descobrim el menjador 

Després de qüestionar-nos què, quins, d’on i com mengem en el nostre menjador escolar, anem a 

veure el menú i identifiquem quins aliments surten de la terra.  

 Part de conclusions 

Activitat I.1d: eines per recollir informació i avaluar 

Acabem la sessió presentant el que serà el seu diari de camp. Els hi expliquem que aquest diari 

personal els hi servirà per anar anotant i narrant diferents observacions del seguiment del cultiu al 

llarg del curs, què hem plantant, quan, l’estat, el temps, contingut treballat en cada sessió d’hort, 

reflexions que puguin treure, etc.  

Activitat I.1e: activitats d’avaluació 

Avaluació de tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

 

Sessió I.2: Descoberta i taller de diari de camp 

Veure annex 2 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 2. 

 Part inicial 

Activitat I.2a: recordatori del diari de camp 

Recordem el que vam fer la sessió anterior amb l’ajuda del diari de camp.  

Activitat I.2b: posada en marxa del diari de camp 

Els hi expliquem perquè serveix el diari de camp i, com i quan l’han d’utilitzar. 

 Part principal 

Activitat I.2c: cerca de materials  

Descoberta en recerca de materials que s’aprofita per parar atenció a altres espais naturalitzats que 

puguem tindre a l’escola com per exemple una zona de plantes aromàtiques, arbres, observar l’entorn 

pròxim a l’escola, etc. 

Activitat I.2d: personalització del diari 

Personalitzar el diari amb els materials que portin i altres que hem trobat a l’escola. 
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 Part de conclusions 

Activitat I.2d: ús del diari 

Mentre van personalitzant la caràtula del diari de camp, durant els últims minuts de classe els 

recordem que emplenin el seu diari de camp. 

 

Sessió I.3: Vinyeta pot de tomata (1) 

Veure annex 3 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 3. 

 Part inicial 

Activitat I.3a: preguntes sobre conceptes a treballar 

En aquesta sessió introduirem paraules més tècniques, pròpies del metabolisme social, com 

producció, transformació, comercialització/distribució/intercanvi, consum i residus.  

 Part principal 

Activitat I.3b: vinyeta del pot de tomata 

A partir d’una vinyeta dibuixada que representa el procés que duu a terme una tomata des de que 

surt de la terra fins que esdevé residu hauran de relacionar els conceptes del sistema alimentari i 

detectar aspectes d’insostenibilitat i de sostenibilitat.  

 Part de conclusions 

Activitat I.3c: ús del diari de camp 

  

Sessió I.4: Calendari hortícola i verdures de temporada  

Veure annex 4 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 4. 

 Part inicial 

Activitat I.4a: pluja d’idees 

Pluja d’idees per situar la realitat local, l’escolar, i pensem què volem fer al nostre hort.   
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 Part principal 

Activitat I.4b: verdures de temporada 

En aquesta activitat coneixerem les verdures de temporada i interpretarem un calendari hortícola. 

Activitat I.4c: preguntes sobre el calendari d’hort 

A partir del calendari on s’exposen els moments més adequats per sembrar, trasplantar i collir 

diferents plantes de l’hort, hauran de respondre algunes preguntes extraient-ne la informació 

necessària. En acabat, decidirem algun cultiu de temporada per plantar al nostre hort. També 

pensarem en què el podem transformar tot fent una pluja d’idees en grup.  

 Part de conclusions 

Activitat I.4d: ús de diari de camp 

 

Sessió I.5: Feines hortícoles  

Veure annex 5 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 5 

 Part inicial 

Activitat I.5a: recordatori de converses anteriors sobre l’hort 

 Part principal 

Activitat I.5b: inici de la feina de l’hort 

Triat el plat i el cultiu, ens posem mans a l’obra a l’hort. Però com es treballa a l’hort? Primerament 

cal que coneixem les eines, feines, sistema de reg, cadenes tròfiques, etc.  

Activitat I.5c: representació de les feines de l’hort 

Coneixerem les feines que es fan a l’hort i la seva finalitat. Les ordenarem en el temps natural dels 

cultius (primer es sembra, etc.). Introduirem conceptes de la següent sessió, relacionant les feines amb 

l’eina adient.  

 Part de conclusions 

Activitat I.5d: ús de diari de camp 

Posada en comú. Revisió en el diari de camp.  
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Sessió I.6: Eines hortícoles  

 Part inicial 

Activitat I.6a: petit recordatori sessió anterior 

Ja coneixem les feines més usuals que es fan a l’hort però ara cal que sabem amb quines eines les 

podem dur a terme. 

 Part principal 

Activitat I.6b: coneixem les eines 

En aquesta activitat coneixerem les eines que utilitzarem al llarg del curs a l’hort escolar, les seves 

parts i la seva utilitat.  

Activitat I.6c: com les hem d’utilitzar? 

És important que coneguin la seva utilitat però sobretot com les han de utilitzar de forma adient per 

evitar accidents. Són infants de cicle mitjà, per tant, hem de tenir especial cura de les eines i respectar 

els acords de convivència que vam marcar a principi de curs i respectar les normes bàsiques de 

seguretat de les diferents eines.  

 Part de conclusions 

Activitat I.6d: ús de diari de camp 

 

Sessió I.7: Delimitació de l’espai a l’hort  

Veure annex 6 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 6. 

 Part inicial 

Activitat I.7a: pluja d’idees 

Pluja d’idees per situar la realitat local, l’escolar, i pensem què volem fer al nostre hort.   

 Part principal 

Activitat I.7b: verdures de temporada 

En aquesta activitat coneixerem les verdures de temporada i interpretarem un calendari hortícola. 

Activitat I.7c: preguntes sobre el calendari d’hort 
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A partir del calendari on s’exposen els moments més adequats per sembrar, trasplantar i collir 

diferents plantes de l’hort, hauran de respondre algunes preguntes extraient-ne la informació 

necessària. En acabat, decidirem algun cultiu de temporada per plantar al nostre hort. També 

pensarem en què el podem transformar tot fent una pluja d’idees en grup.  

 Part de conclusions 

Activitat I.7d: ús de diari de camp 

 

Sessió I.8: Preparació del terreny  

Veure annex 7 pel desenvolupament de les activitats de la sessió 7. 

 Part inicial 

Activitat I.8a: pluja d’idees 

Pluja d’idees per situar la realitat local, l’escolar, i pensem què volem fer al nostre hort.   

 Part principal 

Activitat I.8b: verdures de temporada 

En aquesta activitat coneixerem les verdures de temporada i interpretarem un calendari hortícola. 

Activitat I.8c: preguntes sobre el calendari d’hort 

A partir del calendari on s’exposen els moments més adequats per sembrar, trasplantar i collir 

diferents plantes de l’hort, hauran de respondre algunes preguntes extraient-ne la informació 

necessària. En acabat, decidirem algun cultiu de temporada per plantar al nostre hort. També 

pensarem en què el podem transformar tot fent una pluja d’idees en grup.  

 Part de conclusions 

Activitat I.8d: ús de diari de camp 

 

Sessió I.9: Ja ho tenim tot a punt per sembrar! 

 Part inicial 

Activitat I.9a: llavors o plançó?  

Expliquem què és que, quina és la millor estratègia a l’hora de plantar, segons el cultiu què és millor? 
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 Part principal 

Activitat I.9b: les llavors 

Parlarem de les llavors. Veurem d’on surten, les varietats fent especial èmfasi en parlar de les varietats 

locals. També comentar que any rere any podem seleccionar les millors llavors del nostre cultiu per 

l’any següent. D’aquesta manera seleccionarem aquelles que hagin crescut més sota les condicions del 

nostre hort escolar i així anar-les millorant. 

Hi ha un treball fet per la Berta Castellà (2017) que parla sobre recuperació de llavors locals i el 

coneixement agrícola tradicional que ens pot ajudar a guiar la nostra explicació. Disponible a: 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/.  

Activitat I.9c: experimentem  

Ens han explicat que en alguns casos depenent del cultiu és millor utilitzar plançons. Fem la prova 

nosaltres mateixes. Per un banda, sembrarem llavors en recipients reciclats i deixarem que vagin 

germinant a l’interior de l’aula. D’altra banda, plantarem un plançó del mateix cultiu i veurem que 

passa. D’aquesta forma podrem veure el temps que es triga en germinar, podrem parlar de 

estacionalitat, com manipular les arrels dels plançons i les llavors germinades, recipients en els que 

comercialitzen els plançons, etc. 

 Part de conclusions 

Activitat I.9d: ús de diari de camp 

 

Sessió I.10: Explorem tot fent una descoberta en un hort extern 

 Part inicial 

Activitat I.10a: recordatori sessió anterior  

Vam sembrar llavors i plantar plançons per a veure com creixien. Anem a veure com ho fan la pagesia 

local al nostre municipi. 

 Part principal 

Activitat I.10b: descoberta pagesia local 

En aquesta sessió farem una descoberta fora de la nostra escola. Tenim diferents opcions segons les 

oportunitats del nostre territori. Podrem decidir visitar un hort escolar d’una altra escola, un hort urbà 

del municipi, un hort ecològic, etc. En el municipi de Sant Cugat del Vallès tenim a prop la Finca 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/


Itinerari d’activitats escolars per treballar el metabolisme social dins de l’agroecologia escolar               Carla Carré i Carmona 

[30] 
 

agroecològica Can Monmany de Valldoreix la qual ens ofereix l’oportunitat de visitar-la i fer diferents 

activitats programades per les educadores de l’Associació Agroecològica l’Ortiga.  

El professorat haurà de contactar prèviament amb l’opció triada. Seria interessant que en les sessions 

anteriors els hi anéssim despertant la curiositat de preguntar fora de l’escola per tal de “proposar-los-

hi” o de manera ideal, que sortís d’ells, el contactar d’alguna forma, per mitjà d’un escrit per exemple, 

amb l’entitat externa a visitar. D’aquesta forma creem consciència de comunitat i són ells mateixos 

qui creen aquesta xarxa.   

Activitat I.10c: activitats proposades per l’entitat externa 

Tria d’activitats segons el moment de l’any que fem la sortida. La masia agroecològica ens ofereix 

moltes possibilitats, molt interessants. Els podem trobar a : https://www.lortiga.cat/on-som/.  

 Part de conclusions 

Activitat I.10d: ús de diari de camp 

Mentre tornem a l’escola fem una posada en comú d’allò que ens hauran explicat, haurem vist, ens ha 

cridat l’atenció, etc. Tornarem a preguntar-nos si és millor plantar llavors o plançons.  

Totes les reflexions fetes les anotarem al diari de camp.  

 

Sessió I.11: Agricultura ecològica (1) 

 Part inicial 

Activitat I.11a: recordatori sessió anterior  

Recordem què ens van explicar durant la sortida i com treballaven. 

 Part principal 

Activitat I.11b: idees sobre alimentació i producció per introduir l’agricultura ecològica 

Ens plantegem un conjunt d’idees per tractar la producció ecològica.  

- D’on venen els aliments? 

- De quina forma arriben a la nostra llar? 

- D’on provenen els ingredients dels aliments ja transformats? 

- Quines maneres hi ha de produir?  

 

https://www.lortiga.cat/on-som/
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Activitat I.11c: comparem maneres de treballar 

Aprofundirem sobre tipus de producció. Diferències entre la agroecologia i la agricultura industrial. 

Agricultura extensiva i intensiva. Pobresa fèrtil que se’n deriva de la mala praxi.   

 Part de conclusions 

Activitat I.11d: debat 

Ens posicionarem i farem un debat obert en el que parlarem sobre quin tipus d’agricultura trobem 

més sostenible. Ens preguntarem quina manera de produir duien a terme la pagesia local que vam 

visitar la sessió anterior.  

Activitat I.11e: ús de diari de camp 

Farem un recull del que haurem parlat al diari de camp i donarem unes directrius perquè busquin a 

casa més informació. Una de les directrius serà que si miren la televisió es fixin amb aquells anuncis o 

moments en els que surten productes alimentaris. Tot allò que detectin els hi demanarem que ho 

apuntin al diari de camp.  

 

Sessió I.12: Agricultura ecològica (2) 

 Part inicial 

Activitat I.12a: recordatori sessió anterior  

Recordarem les diferències entre les diferents maneres de produir i posarem en comú allò que haurem 

vist a la televisió sobre alimentació. Ens preguntarem quins aliments s’anuncien, si són els mateixos 

que consumim a casa nostra, quins ingredients contenen, etc. 

 Part principal 

Activitat I.12b: app ingredients 

Existeix una aplicació digital (anomenada Yuka- anàlisi de productes) que utilitzarem com a eina per 

identificar d’on provenen els ingredients que conformen un producte alimentari. En el nostre cas, 

mirarem els ingredients que conté el nostre esmorzar. Després ens preguntarem quins ingredients són 

més o menys saludables i per què.  

Activitat I.12c: activitats proposades per l’entitat externa 
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Després de veure que en el nostre entorn predomina l’agricultura industrial en identificar la 

procedència dels aliments que mengem a casa, restaurants, etc. Tornem a donar-li importància a 

l’agricultura ecològica que havíem parlat les dues últimes sessions.  

Expliquem una mica la història de l’agricultura ecològica, els principis en que es basa, els beneficis i 

els inconvenients, la qualitat dels aliments ecològics (relacionant-ho amb els productes químics). 

 Part de conclusions 

Activitat I.12d: seguretat alimentària 

Conclourem l’activitat parlant de seguretat alimentària que consisteix en el risc que comporta per a la 

salut de les persones el menjar productes processats industrialment. D’altra banda, aquest concepte 

també implica que la població mundial pugui alimentar-se.   

 

Secció II: De tornada a l’hort escolar, descobrim l’ecologia 

 

Sessió II.13: Les associacions de cultius 

 Part inicial 

Activitat II.13a: què vol dir associació?  

Parlarem de tipus d’interaccions biològiques entre organismes i ens centrarem amb el mutualisme, ja 

que més endavant parlarem de la milpa. 

 Part principal 

Activitat II.13b: beneficis del mutualisme 

Explicarem que gràcies a l’associació de cultius adequat podem augmentar la biodiversitat del nostre 

hort, evitar plagues, malalties, afavorir el creixement de les dues o més plantes associades gràcies a 

la relació de mutualisme entre elles. 

Activitat II.13c: milpa com exemple 

Investigarem sobre una de les associacions més riques i complexes, la milpa (blat de moro, carabassa 

i fesol). Farem una recerca i també ens podem plantejar porta-la a terme en el nostre hort escolar. 

Aquí es troben propostes per treballar amb la milpa: 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/activitats-per-treballar-amb-la-milpa/  

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/activitats-per-treballar-amb-la-milpa/
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 Part de conclusions 

Activitat II.13d: ús de diari de camp 

 

Sessió II.14: Els petits aliats de les plantes 

 Part inicial 

Activitat II.14a: recordatori 

Igual que les plantes entre elles poden tindre una relació beneficiosa també pot existir entre les 

plantes i els insectes. 

 Part principal 

Activitat II.14b: mirem amb lupa 

Prestem atenció a la gran quantitat d’éssers vius presents en el nostre hort. Podem utilitzar les eines 

que creguem necessàries, com una lupa per exemple.  

Mentre fem la recerca anirem parlant de quins insectes observem, quins són beneficiosos i quins no. 

Les marietes, les mantis religioses, els escarabats, els centpeus, les abelles, les aranyes, els cucs, tots 

ells són beneficiosos pel nostre cultiu controlant la presència de plagues, pol·linitzant les flors, 

degradant la matèria orgànica... 

Activitat II.14c: taller hotel d’insectes  

Una de les maneres de tenir aquests insectes en el nostre hort és amb la presència d’un hotel 

d’insectes. Explicarem què és i en construirem un, amb el material que trobem per l’escola i altres que 

l’educadora haurà portat. 

 Part de conclusions 

Activitat II.14d: ús de diari de camp 

Donarem importància a les xarxes tròfiques per concloure l’explicació.  
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Sessió II.15: Malalties i plagues 

 Part inicial 

Activitat II.15a: recordatori sessió anterior 

Igual que hi havia insectes beneficiosos també en hi ha de perjudicials. Recordem de quines plagues 

vam parlar que evitaven els insectes protagonistes de la sessió anterior.  

 Part principal 

Activitat II.15b: com evitem la presència d’aquests enemics? 

Fem una recerca de quines plagues podem tenir a l’hort, com evitar-les i que les nostres plantes 

estiguin sanes.  

Com a enemics principals tenim els pugons, la mosca blanca, l’eruga, els caragols, les baboses, els fongs 

i els ocells.  

Activitat II.15c: taller  

Una de les accions preventives que podem dur a terme en el nostre hort és la construcció d’un 

espantaocells o posar algun element dissuasiu per mantenir-los allunyats. Triarem que volem fer i ho 

durem a terme. 

 Part de conclusions 

Activitat II.15d: ús de diari de camp 

Revisió plasmada en el diari de camp. 

 

Sessió II.16: El fred i les plantes 

 Part inicial 

Activitat II.16a: són compatibles el fred i les plantes? 

Debat per veure el que pensen.  

 Part principal 

Activitat II.16b: mesures per protegir les nostres plantes 

Gràcies a adoptar algunes mesures podem allargar el període de creixement del cultiu i protegir-les 

del fred. 
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Primer tenim les verdures de temporada les quals seran més resistents al fred. També podem cobrir 

les plantes amb plàstics per evitar la congelació, construir un paravents en aquelles zones on circuli 

en excés, cobrir el sòl amb restes vegetals (mulching), etc. 

Activitat II.16c: els hi fa falta a les nostres plantes? 

Pensem que volem fer per protegir-les del fred. Ens organitzem per grups de treball.  

 Part de conclusions 

Activitat II.16d: ús de diari de camp 

 

Secció III: Les tècniques hortícoles ecològiques 

 

Sessió III.17: Sistemes de reg 

 Part inicial 

Activitat III.17a: recordatori 

Fem un recordatori de la sessió anterior i introduïm el tema de la sessió. Relacionant-ho amb la sessió 

anterior hem de dir que en aquesta època de l’any (si estem a l’hivern) no hem d’abusar del reg i regar 

quan toca el sol per evitar que l’aigua es congeli.  

 Part principal 

Activitat III.17b: sistemes de reg 

Parlem de la importància de l’aigua pel creixement de les plantes i dels sistemes de reg.  

Activitat III.17c: experiment aigua dolça-salada 

Hem parlat de la importància de l’aigua pel creixement de la planta. Per comprovar-ho fem un 

experiment. Tindrem varies mostres repetides les quals estaran sota les mateixes condicions 

ambientals, l’única diferència serà la salinitat de l’aigua amb que reguem. Ho deixarem a l’aula per tal 

de veure el procés dia a dia.  
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 Part de conclusions 

Activitat III.17d: ús de diari de camp 

Formularem una hipòtesi del que pot passar amb el resultat de l’experiment i ho escriurem al diari de 

camp.  

 

Sessió III.18: Què en fem de les restes orgàniques del nostre hort? 

 Part inicial 

Activitat III.18a: què fem amb les restes orgàniques? 

Què en fèiem fins ara? 

 Part principal 

Activitat III.18b: compostatge i vermicompostatge 

Parlar de compostatge i fertilitat. Fertilitzants, diferents estratègies de abonar, ens plantegem quina 

és millor des del punt de vista de la sostenibilitat. 

Donar importància al compostatge com una forma d’aprofitar les pèrdues d’energia que se’n deriven 

del sistema alimentari que coneixem. A partir d’ara, si encara no ho fèiem, podem aprofitar les restes 

orgàniques del nostre hort per fer compost. També hem de saber el funcionament i les pràctiques 

necessàries perquè hi hagi una bona descomposició.  

Activitat III.18c: matèria orgànica 

Els hi expliquem en que consisteix el procés de descomposició, quins organismes intervenen.  

 Part de conclusions 

Activitat III.18d: ús de diari de camp 

Revisió de la sessió. 
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Secció IV: L’alimentació en el menjador escolar 

 

Sessió IV.19: Vinyeta pot de tomata (2) 

 Part inicial 

Activitat IV.19a: recordatori sessió vinyeta pot de tomata (1) i sessió agricultura ecològica (1 i 2) 

Farem memòria de les maneres de producció, procedència dels ingredients, aliments processats que 

vam identificar en els anuncis televisius, etc. per tal d’introduir el següent àmbit metabòlic, la 

transformació d’aliments.  

 Part principal 

Activitat IV.19b: transformació d’aliments 

En la sessió I.12 vam començar a parlar sobre aliments processats. En aquesta sessió, parlarem sobre 

les diferents maneres de transformar els aliments. Farem la comparativa entre els aliments processats 

derivats de la industrialització i els aliments transformats artesanalment.  

Ens preguntarem quins són més saludables per la nostra salut. També quines diferències de gust, olor, 

textura, preu, etc. trobem.  

Activitat IV.19c: quin paper tenen les multinacionals? 

Donarem pinzellades del paper de les multinacionals del sector de l’alimentació en el que mengem i 

on ho comprem (d’aquesta forma introduïm també el concepte de comercilització). Sistema financer 

i alimentació.  

Activitat IV.19d: el malbaratament alimentari 

Hi ha un recull de propostes a https://agroecologiaescolar.wordpress.com/11-recooperem/ 

per treballar aquest tema, que pot ocupar diverses sessions. Se’n deriven accions de millora al 

centre, de manera que després de treballar el tema, es pot reprendre aquesta proposta quan 

més endavant s’arribi a la fase d’acció.  
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 Part de conclusions 

Activitat IV.19e: ús de diari de camp 

Ens portarem a casa un exercici d’investigació en el que haurem de preguntar als familiars receptes 

típiques de l’estació de l’any en la que estarem.  

 

Sessió IV.20: Investiguem d’on i com arriba el menjar al nostre menjador escolar 

 Part inicial 

Activitat IV.20a: recordatori 

Posem en comú les receptes que portem de casa. Triem una d’elles per a la següent sessió en la que 

farem un taller de cuina artesanal.  

Parlar, recordar agricultura ecològica. Parlar de la procedència dels productes en les nostres llars i al 

nostre menjador escolar.  

 Part principal 

Activitat IV.20b: descoberta cuineres 

Aprofundim d’on venen els productes del nostre menjador. Per petits grups fem una descoberta i 

anem a preguntar a les cuines o l’empresa de menjador d’on provenen els aliments que consumim. 

Activitat IV.20c: quina relació veiem amb l’agricultura ecològica i la industrial? 

Establim vincles entre la producció i la comercialització. Ens agrada com ho fem a l’escola?  

 Part de conclusions 

Activitat IV.20d: ús de diari de camp 

Posem en comú les investigacions que haurem fet. 
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Sessió IV.21: Taller de cuina 

 Part inicial 

Activitat IV.21a: recordatori 

Parlem de la recepta. Depenent de quina haurem triat podrem parlar de plats típics locals, nacionals, 

dieta vegetariana, vegana, cultures del món  diferències en l’alimentació, etc. 

 Part principal 

Activitat IV.21b: mans a l’obra! 

Fem la recepta.  

Activitat IV.21c: tast del plat 

Fem un tast dels nostres plats.  

 Part de conclusions 

Activitat IV.21d: ús de diari de camp 

Revisió de la sessió.  

 

Sessió IV.22: Alimentació i canvi climàtic. Aliments “quilomètrics”. 

 Part inicial 

Activitat IV.22a:  

Recordem la sessió II.20 en la que vam parlar d’on venien els productes que consumim al nostre 

menjador. 

 Part principal 

Activitat IV.22b: petjada ecològica del transport 

Parlarem de transport i productes que provenen de molt lluny. En contraposició també comentarem 

els productes de “km 0”. Valorarem quins productes, depenent d’on provenen, generen una petjada 

ecològica major.  

Activitat IV.22c: canvi climàtic 
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Relacionarem l’alimentació amb el canvi climàtic. Parlarem tant de transport, comerç com de pèrdua 

de biodiversitat degut als efectes del canvi climàtic.  

 Part de conclusions 

Activitat IV.22d: ús de diari de camp 

Farem una reflexió sobre què pot passar si extrapolem els efectes del canvi climàtic. Com ens afectarà 

en la nostra alimentació.  

 

Secció V: Més enllà del menjador de l’escola 

 

Sessió V.23: Descoberta local (1): Visita obrador 

 Part inicial 

Activitat V.23a: descoberta 

Recordarem que hi ha diferents formes de transformar els aliments i parlarem de la manera de 

treballar, els principis de l’obrador que anirem a visitar.  

 Part principal 

Activitat V.23b: descoberta obrador 

Visitarem un obrador artesanal local i veurem com treballen.  

 Part de conclusions 

Activitat V.23c: ús de diari de camp 

Debatrem sobre allò que ens hauran explicat. 
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Sessió V.24: Descoberta local (2): Visita supermercat-comerç local ecològic 

 Part inicial 

Activitat V.24a: recordatori  

Recordarem que la sessió anterior vam veure el procés de transformació dels aliments. Avui veurem 

el de comercialització que és el següent pas. D’aquesta forma li donem continuïtat al projecte, 

relacionant aquests conceptes i familiaritzant-los cada vegada més amb ells.  

 Part principal 

Activitat V.24b: descoberta comerç 

Uns visitaran un supermercat i anotaran al diari de camp tot allò que els crida l’atenció relacionades 

amb totes els aspectes que haurem anant treballant fins al dia d’avui. Uns altres visitaran un comerç 

local i faran el mateix. Després, compartirem les nostres primeres impressions i més tard ens 

intercanviarem els espais.  

Activitat V.24c: dinàmica  

A través d’alguna dinàmica compararem les dues realitats.  

 Part de conclusions 

Activitat V.24d: ús de diari de camp 

 

Secció VI: Passem a l’acció! 

 

Sessió VI.25: Accions de millora del menú escolar (1)  

 Part inicial 

Activitat VI.25a: metabolisme escolar 

Fins llavors ja haurem parlat de producció, transformació, comercialització i consum. Recuperarem la 

vinyeta del pot de tomata una altra vegada per parlar de metabolisme social i escolar com a tal, és a 

dir, els hi introduirem aquests nou concepte. 

Amb tots els coneixements i recursos que ja tenim ens plantejarem una acció de millora del menú 

escolar. 
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 Part principal 

Activitat VI.25b: acció de millora 

Ens plantejarem una acció de millora. 

Activitat VI.25c: part intangible metabolisme escolar 

Comunicarem el projecte d’acció i transformació del menjador a tota la comunitat escolar, 

organitzarem una consulta per a adoptar-lo, perquè aquest “pla estratègic” quedi assumit pel centre, 

i llavors poder anar fent a poc a poc les accions. 

 Part de conclusions 

Activitat VI.25d: ús de diari de camp 

 

Sessió VI.26: Accions de millora del menú escolar (2) 

 Part inicial 

Activitat VI.26a: recordatori 

Recordem el projecte. 

 Part principal 

Activitat VI.26b: descoberta pagesia local 

Ens reunirem amb la comunitat educativa per decidir quines accions aprovem.  

Activitat VI.26c: activitats proposades per la entitat externa 

Inici del pla d’acció amb alguna de les accions aprovades 

 Part de conclusions 

Activitat VI.26d: ús de diari de camp 

Concretem millor les accions futures i fem una revisió del que ja haurem implementat. 
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Secció VII: Tanquem el cicle 

 

Sessió VII.27: Malbaratament alimentari (1) 

 Part inicial 

Activitat VII.27a: què és? 

Què és el malbaratament alimentari? En quin moment es malbarata? Hi ha diferents moments en que 

hi ha malbaratament: abans de consumir-lo (en la producció, transformació, comercialització) i 

després de consumir-lo.  

 Part principal 

Activitat VII.27b: malbaratament abans de consumir 

Entrarem en detall sobre aquelles formes de malbaratament anteriors al consum, ja que són les més 

desconegudes.  

Activitat VII.27c: activitat educativa sobre malbaratament 

 Part de conclusions 

Activitat VII.27d: ús de diari de camp 

 

Sessió VII.28: Malbaratament alimentari  (2) 

 Part inicial 

Activitat VII.28a: recordatori 

Recordarem que existeix malbaratament tant abans com després de consumir. 

 Part principal 

Activitat VII.28b: malbaratament després del consum 

Detectarem quan malbaratem nosaltres en el nostres dia a dia. Ens preguntarem si hi ha 

malbaratament al nostre menjador. Parlarem de compostatge i veurem que igual que podem tirar les 

restes orgàniques del nostre hort també ho podem fer amb les restes que se’n generen després del 

consum. 
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Activitat VII.28c: mesurem quantitat residus que es generen al menjador 

Pesarem les restes orgàniques. Ho relacionarem amb la fam i la salut mundial.  

 Part de conclusions 

Activitat VII.28d: ús de diari de camp 

Reflexions.  

 

Sessió VII.29: Què en fa la societat dels residus? 

 Part inicial 

Activitat VII.29a: recordatori 

Recordar sessions malbaratament. Plantejar la pregunta, què en fa la societat dels residus? 

 Part principal 

Activitat VII.29b: 7R 

Parlar de les 7R del reciclatge. Donar importància a evitar pèrdua d’energia en el procés i els processos 

de reduir, reutilitzar i recuperar.  

Activitat VII.29c: reciclem bé? I a les plantes de reciclatge? 

Pensarem una acció de millora.  

 Part de conclusions 

Activitat VII.29d: ús de diari de camp 

 

Sessió VII.30: Els actors del sistema alimentari 

 Part inicial 

Activitat VII.30a: què és la part intangible del metabolisme? 
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 Part principal 

Activitat VII.30b: actors del sistema alimentari 

Pensar sobre els intangibles: qui decideix, quin és el valor del sistema alimentari del centre, com es 

podria millorar la seva democràcia, ecologia, solidaritat... 

 Part de conclusions 

Activitat VII.30c: ús de diari de camp 

Plasmem les idees al diari de camp.   

 

Sessió VII.31 Metabolisme social i escolar 

 Part inicial 

Activitat VII.10a: recordatori 

Recordem tot el que hem fet fins ara.  

 Part principal 

Activitat VII.10b: metabolisme escolar 

Representem el metabolisme escolar, incloent l’hort i el menjador, els aspectes tangibles i els 

intangibles, en alguna mena de representació que serveixi perquè expressi el que han après i identifiqui 

el projecte. 

 Part de conclusions 

Activitat VII.10c: ús de diari de camp 

Pensem a casa un projecte per dur a terme a l’escola i millorar el nostre sistema alimentari escolar.  

 

Sessió VII.32: Projecte final 

 Part inicial 

Activitat VII.32a: pluja d’idees 

Pluja d’idees del projecte. 
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 Part principal 

Activitat VII.32b: elecció i organització 

Projecte de lliure elecció proposat pels infants.  

 Part de conclusions 

Activitat VII.32d: ús de diari de camp 

Conclourà el dia de la realització i celebració del projecte. 
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ANNEX 1 

SESSIÓ Nº1: QUI SOM I QUÈ MENGEM? 

FONT: elaboració pròpia 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 45’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: dinàmica d’inici, ser conscients de les pròpies idees amb que es comença 

CONTINGUTS: l’espai de treball i el propi grup 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

10’ 

Part inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1: dinàmica coneixença 

Busquem un espai tranquil i espaiós, preferiblement un entorn 
“natural”, com pot ser el pati proper a l’hort. 

És el primer dia de curs i fem una dinàmica de coneixença per començar 
a establir vincles tant entre ells com entre l’alumnat i el professorat.  

Fem una rotllana seguint la dinàmica següent. Ens posem tot el grup 
fent una pinya amb els ulls tancats i les mans a l’aire per tal d’agafar-nos 
de la mà amb la primera que ens trobem. Tot seguit obrim els ulls i 
intentem desfer el nus que haurem creat fins a fer una rotllana on 
tothom ens puguem veure les cares.  

Seguidament de peu o asseguts, depenent de l’atenció del grup, ens 
presentem individualment al grup. Un per un anem dient el nostre nom 
i alguna curiositat o dada personal com una cosa que ens fa feliç, com 
ens trobem avui, el plat de menjar preferit, etc. A lliure elecció de la 
persona educadora.   

En acabar, si estem de peu, ens asseiem per estar més atents al que 
vindrà a continuació. 
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25’ 

 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

En aquesta primera sessió de curs d’hort començarem plantejant-nos 
una sèrie de qüestions. Aquestes preguntes ens serviran per saber què 
esperem del curs i per a introduir qüestions sobre la producció local i 
consum individual en les seves respectives llars i escola.  

- Què fem a l’hort escolar? (produir, perquè, per a qui, feines 
pràctiques i manuals, establir vincles amb la natura...) 

- Què ens aporta personalment i col·lectivament el què fem a 
l’hort?  

- Què volem aprendre/fer de l’hort aquest nou curs? 

Progressivament anem guiant el debat per tal de parlar d’alimentació, 
hàbits saludables. 

- Comencem per plantejar-nos, què mengem a casa? 
- Quins dels aliments que tenim a la nevera provenen de l’hort.  
- D’on (supermercats, botigues de barri...) i com (transport) han 

arribat els productes a les nostres neveres? 
- I al nostre menjador escolar? 

Partim des d’una perspectiva de consum, ja que l’última finalitat del 
menjar és ser menjat.  

Activitat 3: 

Després de qüestionar-nos què, quins, d’on i com mengem en el nostre 
menjador escolar, anem a veure el menú i identifiquem quins aliments 
surten de la terra.  

Podem preguntar-nos en aquest espai (menjador), com el què fem a 
l’hort pot beneficiar altres àmbits de l’escola?, pensant en el menjador. 
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10’ 

Part de conclusions  

Activitat 4: 

Acabem la sessió presentant el que serà el seu diari de camp. Els hi 
expliquem que aquest diari personal els hi servirà per anar anotant i 
narrant diferents observacions del seguiment del cultiu al llarg del curs, 
què hem plantant, quan, l’estat, el temps, contingut treballat en cada 
sessió d’hort, reflexions que puguin treure, etc.  

A més a més, hi haurà un apartat per a cada sessió en el que hi haurà 
algun aspecte a avaluar per tal que sigui una eina avaluativa més per al 
professorat.  

Els hi donem a cadascú perquè se’l puguin mirar a casa i omplin l’apartat 
respectiu de la primera sessió. 

També els hi diem que cal que portin diferents materials reciclats per a 
la següent sessió d’hort, ja que hauran de personalitzar el seu diari de 
cultiu. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

Algunes de les preguntes que podem plantejar en el diari de camp i recordar la sessió: 

- Què espereu de les classes d’hort d’aquests curs? 
- Ara que ets a casa observa quins aliments provenen de la terra i anota’ls.  
- Al llarg de la setmana, quanta quantitat d’aliments que provenen de la terra menges? 

Altres observacions interessants a destacar  

- Com t’has sentit amb els companys/es? 
- Com t’has sentit amb l’educador/a? 

MATERIAL 

Diari de camp i material per escriure. Aquest material el necessitaran a totes les sessions. 
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ANNEX 2 

SESSIÓ Nº2: DESCOBERTA I TALLER DIARI DE CAMP 

FONT: elaboració pròpia 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 55’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: Preparar una eina d’aprenentatge reflexiu (el diari de camp) 

CONTINGUTS:  elements naturals relacionats amb l’hort 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

      

 

 

      10’ 

 

 

 

 

 

 

         5’ 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Recordem el que vam fer la sessió anterior amb l’ajuda del diari de 
camp.  

Preguntem si l’han fullejat, si ja hi han escrit, què ens pensen, si els hi 
agrada, si troben a faltar alguna cosa, etc.  

A la vegada que fem memòria, aquells qui no hagin omplert algunes 
qüestions els hi deixem un moment perquè responguin.  

Activitat 2: 

Els hi expliquem perquè serveix el diari de camp i, com i quan l’han 
d’utilitzar. 

El diari de camp serà una eina personal que cadascú l’utilitzarà de forma 
lliure durant la sessió d’hort. L’educadora també haurà de trobar 
moments perquè tothom vagi seguint i escrivint en ell. Sobretot aquells 
apartats generals com la data, el temps, l’estació de l’any, etc.  

Altres apartats seran optatius, i per a l’últim apartat avaluatiu es 
deixarà un marge de temps lliure al final de classe per fer la revisió de la 
sessió. 

Se’ls ha de comentar que de tant en tant el hi farem una revisió dels 
diaris per tal de veure si segueixen amb les classes. El professorat 
aprofitarà el recull de diaris per fer el seguiment i l’avaluació de 
l’alumnat.  
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      20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5’ 

 

       

 

Part principal 

Activitat 3:  

La sessió anterior vam demanar que portessin material reciclat.  

Abans de treure’l, preguntem als infants si volen fer una petita 

descoberta pel pati de l’escola en busca d’altres materials.  

Aprofitem aquesta descoberta per parar atenció a altres espais 

naturalitzats que puguem tindre a l’escola com per exemple una zona 

de plantes aromàtiques, arbres, observar l’entorn pròxim a l’escola, etc. 

Per tal que la descoberta sigui dinàmica, farem petits grups perquè facin 
la descoberta conjunta i lliurement. 

Una idea perquè el petit grup pari atenció en aquelles zones “naturals” 

de l’escola és que l’educadora plantegi una sèrie de preguntes, les quals 

hauran d’escriure al seu diari, abans de la descoberta. Aquestes 

preguntes dependran de les característiques de l’escola. Un exemple de 

preguntes podria ser: 

- Dibuixa la planta aromàtica que més t’agradi l’olor.  

- On està situat l’arbre més alt de l’escola? Quants metres diríeu 

que fa? 

- On està situat l’arbre amb el tronc més ample de l’escola? 

Quants de vosaltres sou necessaris per envoltar l’arbre? 

Una possible dinàmica per fer petits grups pot ser aquesta. Se’ls motiva 

perquè en menys d’un minut s’ordenin en fila segons el mes de l’any que 

van néixer. Quan ja estiguin ordenats, depenent el número d’infants i el 

número de grups que es vulgui, es divideixen com convingui (de tres en 

tres...). El petit grup haurà d’anar junt.  

Activitat 4: 

A mesura que els petits grups van tornant al punt de partida, 

l’educadora va repartint el material conjunt per a cada grup (cola, 

pinzells, colors...). Els infants a més treuen el material que cadascú ha 

portat de casa seva i el que hauran agafat durant la descoberta.  

Expliquem que la sessió d’hort consistirà en personalitzar el diari amb 

els materials que portin i altres que hem trobat a l’escola. 
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          15’ 

Part de conclusions  

Activitat 5: 

Mentre van personalitzant la caràtula del diari de camp, durant els 

últims minuts de classe els recordem que emplenin el seu diari de camp.  

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

MATERIAL 

Cola, pinzells i colors. 
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ANNEX 3 

SESSIÓ Nº3: VINYETA POT DE TOMATA 

FONT: elaboració pròpia. Idea extreta de l’Entitat d’Educació Ambiental MEL. 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 50’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: identificar els conceptes relacionats amb el sistema alimentari i el seu 
caràcter ecològic o no 

CONTINGUTS: consum familiar, sistema alimentari, agricultura ecològica 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

 

 

 

 

 

       10’ 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Mirem el diari i recordem algunes de les qüestions que ens vam 

plantejar la primera sessió. La idea principal és que l’educadora guiï el 

debat a reflexionar que molt del menjar que tenim a casa i del menjador 

surt de la terra. 

En aquesta sessió introduirem paraules més tècniques, pròpies del 

metabolisme social, com producció, transformació, 

comercialització/distribució/intercanvi, consum i residus.  

Per aquest motiu cal que mentre recordem, fem èmfasi en algunes de 

les preguntes que vam fer (què mengem a casa?, quins dels aliments 

que tenim a la nevera provenen de l’hort?, d’on (supermercats, botigues 

de barri...) i com (transport) han arribat els productes a les nostres 

neveres?, i al nostre menjador escolar?). 

En fer aquest recordatori ja anem introduint com a novetat les paraules: 

producció, transformació, comercialització, consum i residus, a més els 

hi demanem que se les apuntin al diari per més endavant.  
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         30’ 

 

 

 

 

 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

Ens posem en petit grup per tal que puguin debatre per la següent 

activitat.  

Se’ls hi repartirà una vinyeta dibuixada per grup. Aquesta vinyeta 

representa el procés que duu a terme una tomata des de que surt de la 

terra, es transformada, comercialitzada, consumida i finalment llençada. 

Les vinyetes seran diferents entre alguns dels grups. Algunes vinyetes 

plasmaran un estil de producció, transformació i comercialització més 

insostenible i altres pròpies d’una agricultura, industrialització i 

comercialització més ecològica.  

Se’ls deixarà una estona perquè relacionin les paraules prèviament 

apuntades (producció, transformació, comercialització, consum i 

residus) amb el dibuix corresponent de la vinyeta. 

Cada petit grup explica a la resta de les seves companyes les seves 

deduccions i finalment ho posem tot en comú. Veiem les diferents 

vinyetes i ens adonem que hi ha múltiples realitats, diferents maneres 

de viure. Reflexionem sobre quina ens agrada més i sobre quina és més 

sostenible amb el planeta. Ens preguntem quina manera de treballar es 

pròpia d’un hort escolar com el nostre.  

 

 

         10’ 

Part de conclusions  

Activitat 3: 

Deixem un moment perquè facin la revisió de la sessió al diari de camp. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (coavaluació). Amb l’ajuda d’un company/a reflexionaran 
sobre les qüestions plantejades al llarg de la sessió.  

MATERIAL 

Vinyetes independents amb el cicle del tomàquet 
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ANNEX 4 

SESSIÓ Nº4: CALENDARI HORTÍCOLA I VERDURES DE TEMPORADA 

FONT: elaboració pròpia 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 60’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: Anticipar la feina a fer a l’hort, planificar 

CONTINGUTS: verdures de temporada 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

 

 

 

 

 

        15’ 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Recordem la sessió anterior. Vam veure que hi havia diferents maneres 

de produir, transformar, comercialitzar i gestionar els residus, unes més 

sostenibles que altres. Vam reflexionar sobre quina ens agradava més i 

sobre quina manera de treballar era pròpia del nostre hort.  

A partir d’aquí ens situem en el que és la nostra realitat local, l’escolar, 

i pensem com volem fer-ho al nostre hort. Què cal que pensem, 

organitzem abans de sembrar? Pluja d’idees: 

- Logística espacial segons l’espai, les hores de sol, etc. 

- El sistema de reg. 

- Eines que utilitzarem. 

- Feines hortícoles que durem a terme. 

- Què volem plantar. 

- Etc. 

 

 

 

 

       15’ 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

Una de les qüestions que ens hem plantejat és què plantar, però sabem 
quines verdures són les adequades per l’estació de l’any en que 
sembrarem?  

En aquesta activitat coneixerem les verdures de temporada i 
interpretarem un calendari hortícola. 

A partir d’un joc de pistes i amb petit grup buscarem diferents parts del 
calendari distribuïdes pel pati.  
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        20’ 

 

 

 

 

Activitat 3: 

En trobar-lo ens ajuntarem amb el gran grup. A partir del calendari on 
s’exposen els moments més adequats per sembrar, trasplantar i collir 
diferents plantes de l’hort, hauran de respondre algunes preguntes 
extraient-ne la informació necessària: 

1. Quines plantes puc collir al juliol? 

2. Quins mesos he de plantar les llavors d’espinacs? 

3. Quins mesos puc trasplantar les pebroteres?  

4. Totes les plantes es poden trasplantar? Si n’hi ha, quines no es 
poden? 

5. Què vol dir el color verd fort? 

6. Quins mesos podem collir el carbassó? 

7. Quines plantes puc sembrar al maig? 

8. Quines plantes puc collir al setembre? 

9. Quin bulb no s’ha de trasplantar? 

 

En acabat, decidirem algun cultiu de temporada per plantar al nostre 
hort. També pensarem en què el podem transformar tot fent una pluja 
d’idees en grup.  

 

 

         10’ 

Part de conclusions  

Activitat 4: 

Deixem un moment perquè facin la revisió de la sessió al diari de camp.  

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

MATERIAL 

Calendari de pagès convertit en un trencacloques 
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Imatge 1: calendari hortícola   
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ANNEX 5 

SESSIÓ Nº5: FEINES HORTÍCOLES 

FONT: elaboració pròpia 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 50’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: identificar feines pròpies de l’hort 

CONTINGUTS: les diferents feines i eines 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

 

        5’ 

 

 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Recordem la sessió anterior. Vam decidir quin cultiu volíem plantar i què 

faríem en collir-lo.  

 

 

 

 

 

         10’ 

 

 

 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

Triat el plat i el cultiu, ens posem mans a l’obra a l’hort. Però com es 
treballa a l’hort? Primerament cal que coneixem les eines, feines, 
sistema de reg, cadenes tròfiques, etc.  

Durant les properes sessions d’hort treballarem tot d’aspectes 
relacionats amb la producció. Qualsevol activitat relacionada pot ser 
afegida a la unitat didàctica.  

Comencem coneixent les feines de l’hort. Ens plantegem una sèrie de 
preguntes: 

- Cal que fem alguna cosa abans de plantar? 
- Com plantem? 
- Quines condicions ambientals són més favorables per a les 

plantes? 
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        30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3: 

Els hi proporcionarem diferents fitxes informatives les quals estaran 

distribuïdes per l’hort. En aquestes fitxes hi hauran descrites les 

diferents feines que fem a l’hort com adobar, cavar, collir, treure les 

males herbes, fer planters, podar, porgar, rampinar, regar, sembrar i 

trasplantar. Amb petit grup hauran d’anar voltant per l’hort i anar 

descobrint què hi diu en cada fitxa. Se’ls hi demanarà que facin les 

anotacions que creguin necessàries en el seu diari de cultiu.  

Seguidament el professorat els hi farà una sèrie de preguntes que 

hauran de respondre. Cada petit grup haurà d’estudiar una feina i 

posteriorment, explicar-los-hi a la resta de companyes en què consisteix 

la feina d’hort que els ha tocat. Després, individualment en el seu diari 

de camp hauran de respondre una sèries de qüestions plantejades per 

l’educadora per tal d’acabar d’integrar tots els coneixements apresos en 

la sessió.  

      

 

        5’ 

 

Part de conclusions  

Activitat 4: 

Finalment, el professorat ho posarà en comú.  

Deixem un moment perquè facin la revisió de la sessió al diari de camp. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

MATERIAL 

Fitxes amb les eines 
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ANNEX 6 

SESSIÓ Nº7: DELIMITACIÓ DE L’ESPAI A L’HORT 

FONT: unitat recopilada de https://www.vilafranca.cat/doc/doc_22119941_1.pdf 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: 40’ 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

CONTINGUTS 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

 

 

      5’ 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Recordem les dues sessions anteriors en les que vam conèixer quines 
feines realitzarem a l’hort i quines eines ens faran falta per a dur-les a 
terme. El següent pas en aquesta sessió serà delimitar l’espai de l’hort 
on cultivarem els nostres cultius. 

 

 

 

 

 

 

 

        30’ 

 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

En la delimitació de l’espai de l’hort es treballarà específicament la 

longitud i les seves unitats.  

El primer que cal fer una vegada s’hagi escollit el lloc on es farà l’hort, és 

delimitar l’espai de cultiu, que anomenarem bancal. 

És important que l’amplada del bancal no sobrepassi els 1,5 m, ja que 

d’aquesta manera es pot treballar l’hort més fàcilment des dels 

“passadissos” que deixarem entre bancals. La seva longitud és 

irrellevant però es recomana que no sigui massa llarga, la mesura ideal 

és de 6,5 m de llarg. 

Els “passadissos” entre bancal i bancal es recomana que siguin de 50 a 

70 cm d’ample. Tot i així, podeu muntar l’hort de moltes maneres 

diferents. 

 

 

 

 

https://www.vilafranca.cat/doc/doc_22119941_1.pdf
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       10’ 

Part de conclusions  

Activitat 3: 

En el diari de cultiu hauran de fer un plànol en el que hauran de 

respondre una sèrie de preguntes i anotar mesures que duran a terme. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

MATERIAL 

Cintes mètriques, estaques de fusta o ferro, cordill. Fitxa disponible al link de la font 
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ANNEX 7  

SESSIÓ Nº8: PREPARACIÓ DEL TERRENY 

FONT: unitat recopilada de https://www.vilafranca.cat/doc/doc_22119941_1.pdf 

CICLE:  Cicle mitjà DURADA: més d’una hora 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: procediments de treballa a l’hort 

CONTINGUTS: substrat, parcel·les, compost 

ESPAI: Hort  

TEMPS ACTIVITATS  

 

 

 

      10’ 

Part inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1:  

Una vegada delimitat l’espai de l’hort, cal procedir a la preparació del 
terreny, que consisteix en adequar-ne la textura i la riquesa en 
nutrients. Aquests dos paràmetres seran importants per a un bon 
desenvolupament de les plantes i cal que l’alumnat en sigui conscient. 

Els hi expliquem que els vegetals necessiten un substrat esponjós, 
airejat i fèrtil per créixer bé. 

 

 

 

 

 

 

 

més d’una 
hora (cal fer-
la en 
diferents 
moments) 

 

 

 

Part principal 

Activitat 2:  

Procedim en la preparació del terreny. Caldrà doncs cavar la terra, 
arribant a una profunditat d’entre 25 i 40 cm com a mínim, (és 
recomanable utilitzar un motocultor, per això aquesta tasca està 
reservada a una persona adulta), allisar-la amb el rasclet i retirar-ne les 
pedres i terrossos . 

Col·locarem cordills centrals a una separació de 60 cm de cada costat i 
entremig hi posarem els totxos, a 0,5 m, creant una passarel·la que ens 
permetrà no trepitjar directament la terra de cultiu. D’aquesta manera 
n’evitarem la compactació i permetrem que es mantingui airejada i 
esponjosa, alhora que ens permetrà arribar a tot arreu i treballar 
còmodament. 

Ja per últim caldrà adobar la terra dipositant-hi compost o humus i 
repartint-lo uniformement per sobre el bancal. 

 

 

 

https://www.vilafranca.cat/doc/doc_22119941_1.pdf
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       30’ 

Part de conclusions  

Activitat 3: 

Els hi repartirem una fitxa la qual hauran de respondre i adjuntar en el 

seu diari de camp. 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

De tipus formativa mitjançant el diari de camp (autoavaluació).  

MATERIAL 

Estaques de fusta o de ferro; cordill; rasclets; totxos; compost o humus; fitxa disponible al link de la font 
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ANNEX 8 

Full de registre unitat didàctica individualitzat 

 

Unitat didàctica ... 
Avaluació 

inicial 

Actitud Objectius CC.BB. Àmbits transversals Registre diari de camp 

Nom Observacions 
Cooperació/Coeducació/..

. 
1 2 3 4 

   

...        

 
 
Rúbrica registre diari de camp 

 
 
 

Criteris Novell Aprenent Avançat Expert 

ESTRUCTURA. Tenir una estructura 

coherent. 

 

Presenta el material 

amb un cert ordre, amb 

l’ajuda del docent.  

Presenta el material amb 

un cert ordre intern, tot 

fent aportacions pròpies.  

Presenta una estructura entenedora i amb 

un ordre decidit bàsicament per l’alumne. 

Presenta una estructura entenedora i amb 

un ordre intern personal i creatiu, que 

permet evidenciar el procés 

d’aprenentatge que ha seguit.  

MATERIALS. Seleccionar els materials 

i les produccions que mostren el 

procés de treball i d’aprenentatge, tot 

justificant-ne la tria. 

 

Presenta els materials 

mínims, seguint la guia 

del docent.  

Presenta materials 

addicionals, tot i que li 

costa donar-li un ordre 

coherent o justificar-ne la 

seva inclusió.  

Selecciona de forma conscient els materials 

que hi vol incloure, demostrant que 

posseeix un bon coneixement de les seves 

produccions i sap on trobar-les. Els 

materials són força variats. 

 

Inclou materials que aporten informació 

variada i de qualitat i els vincula amb 

diferents tipus d’aprenentatges. La tria és 

completament personal i és capaç de 

justificar-la de manera argumentada.  

EVIDÈNCIES DE L’APRENENTATGE. Fer 

reflexions sobre el seu propi procés 

d’aprenentatge. 

 

Selecciona algunes 

evidències sobre el seu 

propi procés 

d’aprenentatge amb 

l’ajut del docent.  

Inclou un seguit de tasques 

seleccionades amb les 

correccions del docent.  

Descriu, amb alguna evidència (tasques 

seleccionades amb les pròpies correccions i 

propostes de millora per part del mestre) 

el seu procés d’aprenentatge i fa alguna 

reflexió.  

Inclou un seguit de tasques seleccionades, 

amb les pròpies correccions i comentaris 

per la millora. Les seves reflexions 

demostren que ha interioritzat el procés 

d’aprenentatge. Manifesta el que ha après.  

CLOENDA. Contenir uns 

materials de cloenda que 

responen a “què he après?” i 

“què puc millorar?”. 

Esmenta algunes 

generalitats sobre el 

que ha après.  

Esmenta alguna valoració 

sobre el que ha après i 

alguna cosa a millorar.  

Fa una reflexió sobre el que ha après, 

aportant algunes evidències, i explica el 

que ha de millorar. 

Fa una reflexió raonada sobre el propi 

procés d’aprenentatge.  
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