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Abstract 

This work presents a solution to the stagnation of school agroecology, especially in the 

social dimension, in two schools in Sant Cugat. To improve in this aspect, a teaching 

unit carried out in a theoretical way, "Llavors amb història", has been used as the main 

tool and we have put it into practice. 

Through the participatory-action research method, the sessions have been applied and 

made a reflection and evaluation, in order to adapt them to the maximum in each 

situation and see their difficulty in carrying it out and their adaptation to the capacities 

of the children. 

Exposing the results of the evaluation of each of the sessions and the changes made, 

we want to give the experience, so that other educators who want to apply it, they can 

use this project as a background. 
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1. Introducció. 
 
Actualment a moltes escoles del món i en concret, les de Sant Cugat, han sorgit 
projectes d’horts escolar com a espais d’aprenentatge. La creació de xarxes d’escoles 
com la “Red internacional de Huertos escolares”, i les altres que hi ha per la península, 
així com apostes fortes en universitats com el cas de la Universitat Autònoma de 

Barcelona amb la formació del grup  Gresc@ (Educació para la Sostenibilitat, Escola 
y Comunitat) o com el projecte LabVida  a Sant Cristobal, Mèxic, entre moltes altres 
arreu del planeta, ens demostren que existeix un interès creixent en les ultimes dècades 
per aquest espai o estil d’aprenentatge. 
 
A la població de Sant Cugat, al Vallès Occidental, molts dels projectes que es duen a 
terme des de fa anys, es van impulsar a traves del programa municipal Agenda 21 
Escolar. D’aquest projecte en va sorgir la tesi doctoral i més tard el llibre Agroecologia 
escolar (Llerena,G. Espinet,M., 2017). 
 
Aquest treball pretén continuar enriquint i millorant les dimensions de l’agroecologia 
escolar mitjançant noves experiències. 
La present memòria s’ha dut a terme en el context de les practiques del Grau en Biologia, 
coordinades per l’Ajuntament de Sant Cugat i realitzades en centres educatius públics 
de primària.  
 
L'estratègia general és dur a terme una proposta educativa, ja elaborada en el TFG 
anterior de la Berta Castellà (2017). El meu treball té com a fil conductor les llavors, en 
un marc d'investigació - acció, on faig un acompanyament i recolzament a les 
educadores en la seva tasca diària, treballant per la millora en els continguts educatius 
i la transició agroecològica de les escoles. 
 
El que es vol amb la posada a la practica d’aquesta unitat didàctica, és ampliar les 
temàtiques treballades en els horts escolars, de forma transversal, millorant així el seu 
contingut educatiu i social, mitjançant l’aprenentatge vivencial en els horts escolars. De 
la mateixa manera que es posa a prova i s’avaluen les diferents sessions que la 
conformen, també es vol complir els objectius de la seva raó, com reforçar el treball 
envers la sobirania alimentària, la recuperació del coneixement agrícola tradicionals o 
posar en valor les llavors de varietats locals. 
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2. Objectius. 
 
La finalitat principal del treball és adquirir experiència treballant de primera mà amb 
educadors ambientals, tot portant a terme projectes d’agrogeologia escolar en els horts 
de les escoles i veure la realitat en que es troba aquest sector. 
 
En el marc dels treballs de final de Grau, realitzats amb l’ajuntament de Sant Cugat, ens 
trobem amb moltes propostes educatives, com la que es tracta en aquesta memòria, 
però queden com a propostes teòriques, només sobre paper. Així que es pretén sortir 
d’aquesta pauta i aprofitar una d’aquests bones propostes, per tal de generar canvis 
reals en les tres dimensions que treballa l’agroecologia escolar. 
La idea és poder extrapolar les idees de la unitat didàctica a altres esferes socials, que 
no son l’escola, mitjançant els alumnes i els seus entorns socials fora d’aquesta, 
ampliant així la xarxa agroecològica de la ciutat.  
 
Com a objectiu general doncs hi ha el fet de deixar una experiència pròpia que serveixi 
per augmentar els meus coneixements i vivències en relació a l’educació ambiental i 
l’agroecologia escolar, i que posi el seu granet de sorra per continuar la transició de les 
escoles cap a l’agroecologia. 
 
Les educadores d’hort, sovint no disposen de les suficients hores remunerades per 
poder fer grans projectes, sense haver d’emportar-se la feina a casa, fet que comporta 
moltes vegades que no es vulguin o puguin aventurar en projectes nous o de més 
envergadura.  
Aquí doncs es on entre l’objectiu d’acompanyar les educadores d’hort, tant en el meu 
pràcticum II com en el TFG. Aquest acompanyament és vol fer introduint nou material 
com la unitat didàctica “Llavors amb història”, recolzant amb la preparació del material, 
i ajudar-les a fer de l’hort i la ciència un aprenentatge de vida pels infants. 
 
En l’aplicació de “Llavors amb història” també es pretenen complir els objectius que la 
comprenen com a propis. 
 
Per últim, fer una valoració de la unitat didàctica, com a eina educativa, segons els 
paràmetres en que s’ha concebut, per veure si s’adapta a la realitat de les escoles, 
mitjançant mètodes d’investigació -acció.  
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3. Marc teòric. 
 
Per tal de veure més enllà de la senzillesa que té l’acció de plantar una planta en un hort 
escolar, i de veure/ressaltar els nexes que vull formar, duent a terme aquest treball, cal 
abordar alguns aspectes teòrics, com l’educació ambiental, agroecologia escolar, la 
biodiversitat i les varietats tradicionals. 
 

3.1. Un pas més  de l’Educació ambiental: Agroecologia Escolar. 
 
El tret de sortida de l’educació ambiental, com a eina per a resoldre els problemes 
ambientals i considerada internacionalment, es dona el 1972 a la conferència de les 
Nacions Unides pel Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm. Però des de llavors, hi 
ha hagut canvis, transicions (segons Huckle i Sterling (1996), una evolució (segons 
Gonzalez- Gaudiano (2006), López i González (2011)), que l’han anat modelant,  
complementant. 
 
En uns inicis, l’educació ambiental era l’educació que, de diverses maneres, tracta la 
relació problemàtica del home amb la naturalesa  - incloent la degradació ambiental, la 
explotació i la distribució dels recursos, el creixement de la població humana i l’extermini 
de les espècies animals i vegetals- amb la finalitat d’aconseguir ciutadans actius i ben 
informats (Breiting 1997). 
 
Aquesta s’ha hagut d’anar adaptant a les noves societats amb les seves corresponents 
maneres de veure els recursos naturals i la cultura de consum que s’ha anat generant. 
Com mencionen Girault i Sauvé (2008) o Leff (2009), l’educació ambiental es va quedar 
com un concepte merament naturalista, i va evolucionar cap a l’educació pel 
desenvolupament sostenible (més actual). 
 
El concepte d’educació pel desenvolupament sostenible, es una fusió entre l’educació 
ambiental purament naturalista amb la necessitat d’un desenvolupament sostenible, on 
per primera vegada es depassen els límits conservacionistes de l’educació ambiental i 
es consideren els problemes del desenvolupament econòmic i social, especialment dels 
països desenvolupats d’aquell moment (Salmerón, Liberato 2013). 
 
L’educació pel desenvolupament sostenible és una proposta educativa que pretén 
contribuir a les necessitats dels processos de canvi sociocultural per construir un futur 
sostenible (UNESCO, 2002), que s’ha de percebre com un procés d’aprenentatge per 
prendre decisions que tinguin en compte, a llarg termini, el futur de l’economia, l’ecologia 
i l’equitat de totes les comunitats. Crear la capacitat de preveure el futur, és la principal 
missió de l’educació. (UNESCO, 2006) 
 
Aquesta nova versió de l’educació ambiental, també va tenir els seus adeptes i 
detractors depenent del significat que se li donés a la D, de desenvolupament. Ja que 
es pot veure com a un concepte de desenvolupament colonitzador, capitalista i 
occidental. 
G. Llerena i M. Espinet (2017), ens proposen veure la D, des de la part del sector social, 
on debaten models econòmics i socials. En aquest punt, si ho veiem tot des de la 
perspectiva únicament ambiental, no acabaria d’encaixar però en el cas que ens ocupa 
en aquest treball, aquesta part passa a ser de gran importància, ja que en l’agroecologia 
escolar, que definirem més endavant, proposa en una de les seves dimensions, la 
socioeconòmica, un desenvolupament rural y de transformació en el sistema alimentari, 
res a veure amb el capitalisme actual. 
 
Una part del sector ambiental no va acabar d’adoptar totalment la renovació de 
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l’educació ambiental cap a l’educació per desenvolupament sostenible,  van començar 
a parlar de l’educació per la sostenibilitat, influenciats per una visó més ecològica i per 
la definició de Huckle i Sterling (1996). Aquesta corresponia a un escenari més 
sociocrític, i on a més no hi veien una adulteració del camp (Llerena del castillo i Espinet 
i Blanch 2017). 
 
Tot i les controvèrsies, hi ha elements que han sigut fonamentals des dels seus inicis. 
Un d’aquests elements és la pràctica crítica, entesa com una pedagogia que integra la 
reflexió i l’acció (Tilbury, 2003). 
Tenint com a nou objectiu per aquestes noves generacions d’educació ambiental, 
desenvolupar en els i les alumnes una capacitació cap a l’acció (Breiting 1997). 
 
La problemàtica ambiental té un caràcter interdisciplinari, pel qual resulta difícil reunir 
totes les habilitats necessàries per una investigació i una educació eficaç (Filho 2009). 
Actualment en la gran majoria d’escoles la segregació del coneixement dificulta el tractar 
aquests temes plenament, veient-ne totes les seves dimensions. 
 
Aquí és on entra la ja esmentada agroecologia, descrita per Llerena del Castillo i Espinet 
Blanch (2017), com una transdisiplina pluriepistomològica sistèmica constituïda a partir 
de l’orientació ecològica, i que integra les ciències socials. És un camp d’investigació, 
acció, participació, treball, reflexió, construcció cultural i lluita, que constitueix, a més, un 
referent emergent, dinàmic, socialment viu i culturalment divers per l’educació, 
especialment per l’educació per la sostenibilitat. (Llerena del Castillo i Espinet Blanch  
2017). Promou un sistema alimentari sostenible i just. Està definida per diferents 
epistemologies i dimensions, promou el pensament complex, busca transformar amb 
sentit social i ambiental per millorar en la justícia social i la viabilitat del planeta (Llerena, 
Espinet 2015). 
Aquest és, doncs, un marc molt interessant per al món escolar i, sobretot, per a 
l’educació ambiental. 
 
Així doncs en l’aplicació d’aquest projecte “Llavors amb història: projecte educatiu per la 
recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional”, fem i posem en 
pràctica la transposició de l’agroecologia (com a referent) a l’agroecologia escolar, 
mitjançant les unitats didàctiques que el constitueixen, centrant-la en l’escola, i definint-
la amb base didàctica i pedagògica pròpia, que la converteix en un saber educatiu 
(Castell 2017). 
 
L’agroecologia escolar és una praxis escolar centrada en el sistema alimentari escolar. 
Proposa la seva transformació com a projecte educatiu per part d’alumnes i altres actors 
presents en el món escolar, buscant la reapropiació dels sistemes de producció, 
transformació i consum d’aliments (Llerena del Castillo i Espinet Blanch  2017) per reduir 
els presents impactes ambientals i socials, creant una responsabilitat col·lectiva vers 
l’alimentació i els límits geofísics del planeta que estan sent sobrepassats (Riechmann 
(2012) y Rockström et al. (2009)). 
 
Per últim, el que pretenc en aquest treball, i el qual afirmen Llerena i Espinet (2017), és 
que l’aplicació de l’agroecologia escolar en els centres educatius promogui la  
intervenció de l’alumnat, fent que desenvolupi competències científica (ecologia, 
química, gestió), tecnologies (agrària, cuina, gestió) i socials (relacions amb la pagesia, 
treball en equip, organització, autonomia), a més a més de les pròpies del treball escolar 
necessari per comprendre cada una d’aquestes intervencions (relacionades amb el 
llenguatge o l’expressió artística, per exemple). On les intervencions podran tenir 
diferent temàtica (ambiental, social, econòmica, política i/o cultural) i podran dirigir-se o 
ser complementades per sectors externs (com pagesos i altres actors del sector 
alimentari), el conjunt de la comunitat escolar, fent-los partícips del procés educatiu. 
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3.2. Educadora Agroambiental 
 
Segons el diccionari de l’Institut d’estudis catalans educar és :  

- Ajudar (algú) a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals. 
- Transmetre (a algú) coneixements, actituds, valors o formes de cultura. 
- Desenvolupar i perfeccionar (una capacitat o una qualitat). 

 
La figura de l’educadora ambiental doncs pretén dur a terme totes aquestes funcions, 
però tocant temes referents al medi ambient, el respecte per la natura, el seu 
coneixement, etc. 
 
El paper i la manera d’abordar la problemàtica ambiental d’aquesta figura és dinàmica, 
ja que depèn molt tant del punt de vista de la figura com de l’època i localització on 
s’estableixi aquesta. Això ha repercutit en que aquesta figura trobi dificultats en la seva 
professionalització. 
 
Curiosament E. Guzman i M.Ortega, conclouen després de fer un anàlisi qualitatiu de 
les implicacions del Programa Internacional d’Educació Ambiental (PIEA), que les 
possibilitats de l’educació ambiental dependran, no del recolzament de les institucions 
colonitzades ideològica i políticament, sinó del compromís dels educadors i les 
organitzacions per impulsar un discurs crític de la relació societat- ambient en temps de 
globalització neoliberal. (Gonzalez, E., Arias 2009) 
 
I en això recau el problema, en que les institucions tenen poca voluntat per fer canvis en 
la seva professionalització, però en contraposició atorga a aquesta figura tota la 
responsabilitat. 
 
Actualment, i degut al malestar en qüestions de condicions laborals i de regulació que 
ha manifestat el sector i gràcies a que una de les iniciatives d’uns pressupostos 
participatius fets des del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat 
de Catalunya, i en el marc del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, 
s’està iniciant l’elaboració d’un estudi per la professionalització del sector de l’educació 
ambiental. Ja ha passat a projecte, amb un primer estudi de diagnosi. A principis 
d’aquest 2021, hauria de sortir publicada. 
 
G. Llerena i M.Espinet retraten molt bé la situació en la que es troba l’educadora 
ambiental, sobretot en el context de Sant Cugat. 
El dinamisme d’aquesta figura doncs és veu molt bé en el nostre cas, en l’època i 
localització que ens toca, l’educadora ambiental ha patit una transformació més, en 
paral·lel a l’aparició de l’agroecologia a les escoles. Aquesta nova figura és l’educadora 
agroambiental, que incorpora l’educació social i la dinamització sociocultural . Però que 
a la vegada es troba amb les mateixes dificultats que l’anterior. 
 

3.2.1. El paper del pagès. 
 
Dins d’aquesta visió de transformació de l’agroecologia a les escoles, l’educador 
agroambiental no es l’únic actor en la seva dimensió social. Una figura molt important i 
rellevant serà el pagès, qui durà tot aquell coneixement, experiència i passió per allò 
que cultiva posant-ho en valor. 
 
En aquest punt ens trobem que la realitat social no és aquesta sinó que el 
pagès/agricultor sembla no tenir cap mena de rellevància entre les noves generacions, 
que tracten a l’actual societat agrícola amb força indiferència, ja que encara es veu com 
un símbol d’endarreriment, rudesa i ignorància, fet que ja relatava Sevilla Guzman l’any 
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1979. En part per que des de fa dècades  els valors de la societat actual estan més 
propers a portar una vida còmoda, segura, i sense massa compromís. Valors que entren 
en controvèrsia amb els del món de la pagesia, on la incertesa, el risc i el treball són el 
pa de cada dia. 
Aquestes connotacions negatives i controvèrsies en els valors, afegides a la 
industrialització del sector han generat canvis en les explotacions agrícoles familiars, 
majoritàries en el territori, provocant que tot i voler resistir-se aquest canvi de model, 
acabessin entrant a la roda d’aquest sistema industrialitzat. On la inèrcia del model 
anava cap a l’augment de producció, a través de l’especialització de cultius concrets, la 
introducció de productes químics i la mecanització de cada vegada més processos. La 
inèrcia acaba generant una pagesia agroindustrial (Roca i Montllor, 2009). Aquesta 
pagesia acaba en mans de grans corporacions d’empreses, provocant la seva 
dependència i controlant així el mercat agrícola. 
Aquesta industrialització donava dos opcions als pagesos: o feien un esforç en el 
creixement físic de les explotacions agràries o abandonaven l’activitat (Breton et al., 
1997: 657) per no poder suportar aquest canvi accelerat de model, a més de sumar -s’hi 
la manca de relleu generacional, que ha migrat a treballar en altres sectors millor 
remunerats com la industria i la construcció, provocant un èxode rural. 
 
Per sort o per desgracia la crisi alimentaria de l’any 2008 va treure a la llum la relació 
entre la crisi agrària, l’alimentària i la financera. On, si els bancs feien fallida, el model 
agrari altament depenent dels sistemes financers podia anar el la mateixa direcció 
(N.Motllor i Rico, 2011). 
 
Part de la societat general, veu que la crisi posa de relleu que l’actual model agrari no 
és ni just, ni sostenible en un futur proper, i reclama un canvi de paradigma. On la 
pagesia és una peça fonamental de l’estructura i de la força dels nous sistemes agraris 
que es gesten des d’una mirada més integradora i lligada al territori (N.Motllor i Rico, 
2011). 
 
Aquest nou model obre les portes a noves incorporacions de joves al sector agrari i al 
món rural. És per tant, una via de renovació encoratjadora i plena de noves oportunitats 
per fomentar l’ocupació rural, per proporcionar uns aliments saludables i per tenir cura 
del territori (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, 2010: 36), on el grup familiar tradicional 
ja no hi es present. La posada en escena es veu acompanyada per un sector de la 
població minoritari, però creixent, que valora l’agricultura d’escala petita, de produccions 
ecològiques i de qualitat, pel valor territorial que suposa i fins i tot com a símbol de 
resistència enfront la globalitzada societat actual (Etxezarreta, 2006: 223), com esmenta 
N.Motllor i Rico. I que mica en mica, aquests últims anys ha anat creixent. 
El nou model fora de la tradició familiar, també porta canvis en el paper de la dona en el 
món rural, on passa de tenir un paper secundari darrere la dominància del pare de 
família o purament administratiu en grans explotacions, a reclamar se part activa, amb 
més oportunitats i més independència.  
 
N. Motllor mencionant Binimelis et al.,2008: 68., descriu aquesta dona pagesa com a 
una persona compromesa en temes socials , ambientals i del territori, on la diversificació 
i producció ecològica són les més utilitzades, per la seva preocupació per la qualitat dels 
productes que elaboren. 
 
L’obertura del món rural i els elevats fluxos migratoris dels joves mostren un sector agrari 
adaptat als nous temps, on la formació i l’accés a la informació homogeneïtzen la 
població tant rural com urbana. El nou perfil de pagesia emprenedora no suporta 
tantes condicions socials pejoratives.  (N.Motllor i Rico, 2011). 
Aquest nou model deixa cosa del passat el tòpic del mon agrari “si no véns de pagès, 
no pots ser pagès!” 
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Amb l’agroecologia escolar es vol canviar aquesta connotació negativa i posar en valor 
aquesta professió tan necessària. De la mateixa manera que els donem als infants 
l’experiència i el contacte amb la terra, que els ha de servir d’eina per treballar l’esperit 
crític com a consumidors i habitants dels seus respectius territoris. 
Posant en valor les mancances que ara es troba la jove pagesia com la manca de 
coneixement específic, poca o nul·la base territorial i desconeixement de les xarxes 
locals. 
 
A Sant Cugat i voltants ens trobem amb explotacions majoritàriament hortícoles i 
inicialment d’extensió petita, de producció ecològica, on es fa venda directa al 
consumidor a partir de cistelles o cooperatives de consum, en el cas de particulars, o en 
més quantitats en cas d’escoles i restauració, segons productes de temporada. O altres 
donant l’experiència de cultivar la terra voluntàriament i on són recompensats amb 
alguns dels productes. 
Alguns exemples són “La Rural”, “L’Ortiga”, “Els Jardins de la Serreta”; entre molts altres 
que podem trobar al catàleg del pagès del parc natural de Collserola. 
 
Aquestes característiques de la nova generació de pagesos coincideix amb la que relata 
N. Montllor i Rico, on l’acostament al món rural està més lligat a una sensibilitat als temes 
ecològics, i a la cerca d ‘un lloc tranquil on desenvolupar el seu projecte de vida personal 
i professional.  
Donant un cop d’ull als diferents projectes d’emprenedoria actuals podem veure que allò 
que es va estudiar per a tenir una futura feina, ara s’ha canviat per la vida pagesa amb 
orgull i satisfacció. 
 
Per últim, aquest coneixement del sector en primera persona i com experiència personal 
permet  un traspàs de coneixements, sense ser estrictament dins de l’àmbit familiar com 
passava abans, donat que ara no sempre es ve de pagès i la família no pot transmetre 
aquets coneixements, i que ja s’ha saltat algunes generacions, sobretot en la societat 
urbana. 
Coneixements que es poden reforçar amb projectes d’Etnobotànica, molt lligat a 
l’agroecologia. 
  

3.2.2. Diversitat agroalimentària per una biodiversitat equilibrada. 
 
La FAO (2019) defineix la biodiversitat com la suma de tots els ecosistemes, espècies i 
diversitat genètica de tipus terrestre, marí i aquàtic. Incloent la variabilitat dins dels 
organismes vius i entre ells, així com els complexos ecològics dels que en formen part. 
 
Des de la revolució verda i la industrialització de l’agricultura, aquesta suma ha parat, i 
s’ha convertit en resta. Provocada per la visió capitalista de productivitat, que ha 
convertit moltes parts del planeta en hectàrees i hectàrees del mateix cultiu, reduint la 
biodiversitat a la horta familiar. L’empobriment de la biodiversitat en l’agricultura ha 
generat un empobriment cultural, degut al seu caràcter antropogènic. Perdent així el 
coneixement tradicional camperol sobre diversitat genètica i sobre els sabers de 
manipulació dels recursos naturals, fent disminuir les eines i tècniques adaptades a les 
condicions locals, ambientals i socials, que permeten construir agroecosistemes tan 
heterogenis.  
La biodiversitat aporta als sistemes agrícoles major resistència a les pertorbacions, 
menys vulnerabilitat a les malalties i plagues. A més de diversificar el sector 
agroalimentari. 
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3.2.3 Varietats tradicionals. 
 
Les varietats tradicionals o locals contribueixen a incrementar aquesta tan necessitada 
biodiversitat cultivada. La producció agrícola actual gira al voltant de només 9 cultius 
(canya de sucre, blat, blat de moro, arròs, patata, iuca, soja, el fruit de la palma per oli i 
remolatxa), que representen un 66% de la producció total de cultius. 
 
Moltes d’aquestes varietats també s’han perdut per la substitució de varietats modernes, 
moltes vegades híbrides o fins hi tot transgèniques. Provocant a més a més, la pèrdua 
de l’autosuficiència/autonomia dels agricultors. 
 

3.2.3.1 Coneixement Ecològic tradicional. 
 
Aquest es podria definir com el coneixement de l’entorn i el com usar-lo que s’ha anat 

passant de generació en generació, extret de l’assaig - error dels qui treballen els 

corresponents recursos naturals. Així com l’acumulació de coneixements, creences, 

tradicions, pràctiques, institucions i cosmovisions que han anat evolucionant en el 

temps. (Calvet, 2015) 

El problema en aquest punt recau en el moment en que aquets coneixements van ser 

considerats un vestigi del passat, degut els canvis socioeconòmics provocats per la 

industrialització i la globalització econòmica. 

El coneixement tradicional ecològic ens permet tenir informació sobre les tècniques de 

cultiu i els usos d’aquestes llavors tradicionals basades en experiències vivencials, 

ajudant a recuperar part del patrimoni cultural dels diversos territoris on ja s’ha començat 

a perdre. 

En aquest sentit l’agroecologia pretén reincorporar aquests coneixements recuperats en 

la seva dimensió social, al fer-se seva la necessitat de crear xarxes i comunicació entre 

les comunitats, posant en valor el caràcter participatiu d’aquesta. 

Per tant és un coneixement que cal incorporar com a eina, tant per la seva importància 

ecològica, com per la cultural, que dona la transversalitat que busca l’agroecologia 

escolar.  

3.3. Investigació -acció. 
 
Es clar, que la societat actual necessita fer canvis, i com hem vist al llarg del treball, 

l’agroecologia és una bona solució als problemes amb que es troba, en totes les 

dimensions d’aquesta, i que han provocat aquesta decadència del medi ambient, de 

l’educació i autonomia de les persones que la formen. Part de la solució requereix canvis 

en la  participació, la reflexió, la critica dels nostres actes. 

Aquests problemes ja estaven presents en la definició de educació per la sostenibilitat 

de Huckel i Sterling, els quals pretenen fer una reorientació cap a una definició, de 

l’educació ambiental, on la part social tingues un pes més alt, cosa que l’agroecologia 

també té en compte. 

Sterling dona a l’educació per la sostenibilitat una sèrie de qualitats. De totes elles la 

que aquí ens interessa és la que diu que aquesta està “orientada als processos i 

apoderament més que orientada al producte”. Posant de manifest que és una educació 

compromesa i participativa, que dona més importància a l’aprenentatge. Mencionant 

com a parts inherents de l’educació per la sostenibilitat, la investigació acció -emfatitzant 
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en la reflexió critica- , els cicles d’aprenentatge experiencials i l’apropiació democràtica 

del canvi. 

Es en aquest punt on utilitzar la investigació-acció, per millorar tant la unitat didàctica , 

l’experiència dels infants, així com la pròpia -objectius d’aquest treball- és una bona 

proposta, tenint en compte que si agafem la definició d’educació ambiental que prenc 

com a referent, la d’educació per la sostenibilitat, la qual té molts punts compartits amb 

l’agroecologia, es fa necessària la reflexió critica, pràctica escassa en l’educació 

ambiental dels horts escolars tractats. 

La investigació -acció neix com a mètode per intervenir en els problemes socials. Lewis, 

(1946) va definir 4 fases: planificar, actuar, observar i reflexionar. Tenint com a objectius 

la independència, la igualtat i la cooperació dels que en formen part. Ell el defineix com 

un procés d’esglaons en espiral. 

Kemmis i MacTaggart (1988) la defineixen com una forma d’indagació introspectiva 

col·lectiva, empresa per participants en situacions socials, amb l’objectiu de millorar la 

realitat i la justícia de les practiques socials o educatives, així com la comprensió 

d’aquestes practiques i de les situacions en que tenen lloc. Amb anterioritat, i de forma 

més simplificada, Kemmis (1983) la descriu com el procés per posar en pràctica una 

idea, amb vistes a millorar o canviar alguna cosa, intentant que tingui efecte real sobre 

la situació. 

Per altre banda, P.Lopez (1987) la defineix com a simples vivències. 

Dins dels diferents conceptes d’investigació - acció podem tenir tres enfocs segons la 

dimensió emfatitzada (E.Berrocal, J.Expósito): 

- Dimensió política: la investigació incideix en l’educació i el desenvolupament 

social passant a ser legitima pels practicants i els ciutadans i no només d’una 

classe elitista. 

- Dimensió professional: procés d’acumulació de coneixement a nivell de 

desenvolupament professional pràctic. 

- Dimensió personal: enriquiment, autoconeixement i realització de cada un en la 

comprensió profunda de les pròpies practiques.  

Aquesta metodologia permet aplicar-se a grups molt diversos en quan a mida (micro o 

macro), professió, edat..., el que té en comú el grup en si mateix és el fet de compartir 

una preocupació.  

3.3.1. Característiques de la investigació- acció. 
 
El procés d’investigació -acció és doncs un mètode que es caracteritza per: (Kemmis i 

MacTaggart(1988). 

- Proposar millores en l’educació (o altres àmbits ...), per mitjà de fer canvis i 

aprendre a partir de les conseqüències d’aquests canvis. 

- És un mètode participatiu: les persones treballen per la millora de les seves 

pràctiques. (també és parla de forma separada de d’investigació -acció 

participativa, però comparteix gran part de les característiques especificades en 

aquest treball) 

- Es desenvolupa mitjançant un espiral de cicles de planificació, acció, observació, 

reflexió... i tornant a començar el cicle amb una replanificació. 
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- Es du a terme en col·laboració, implicant els responsables de l’acció en la seva 

millora. 

- Pretén ser un procés sistemàtic d’aprenentatge, mitjançant un anàlisi crític. 

Però aquesta té limitacions com el fet necessari de treballar en àrees on l’acció humana 

pesa més que la investigació en si mateixa. H. Desroche delimita doncs el àmbit de la 

investigació -acció, partint de 3 categories bàsiques: 

- Explicar: tractar d’entendre més i millor als actors i la seva acció. 

- Aplicar: investigar per utilitzar les dades descobertes amb la finalitat de millorar 

l’acció. 

- I Implicar: fer servir la investigació com a mitjà de mobilització social. 

Aquestes categories en si mateixes són il·limitades, perquè a més profunditat en 

l’explicació, més significativa l’aplicació i més forta la implicació, millorant en cada nivell 

investigació-acció. (P.Lopez, 1987). 

 

 

La característica descrita per Lewis sobre l’espiral de cicles, és comparable a la 

descripció de P. Lopez del desenvolupament Galàctic, on la participació és fonamental 

per catalitzar  l’assimilació de projectes per la millora de les comunitats, provocant un 

esperit crític en elles, per poder resoldre qualsevol altre problemàtica per ella mateixa.   

Així doncs, amb la investigació- acció s’intenta controlar sistemàticament els canvis, 

promoure una reflexió crítica i autocrítica contínua que puguin modelar els esforços que 

desenvolupem buscant una millora de les nostre practiques. 

 

Figura 1: Estructura cíclica de la investigació- acció. Amb les corresponents fases. A la dreta un exemple aplicat. (Font: 
Kemmis, S. i McTaggart (1988). Cómo planificar la investigación- acción. Barcelona. España. Editorial: Laertes, S.A). 
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3.3.2 Modalitats d’investigació acció. 
 
De tots els mètodes més utilitzats i acceptats per dur a terme un procés d’investigació – 

acció s’han descrit diferents modalitats d’aquesta, basada en varis criteris. Segons 

finalitat científica i nivells d’implicació (Desroche, 1981)(G.Goyette i M. Lessard, 1988), 

segons principis ideològics (Carr i Kemmis, 1986), o segons el tipus de coneixement que 

generen (Grundy, 1982,1991), etc. 

En el cas de Desroche, sintetitzat i adaptat per P. Lopez (1987), hi ha tres tipus 

d’investigació, que depenen doncs majoritàriament de la seva participació. En el següent 

quadre, es mostren les característiques principals. 

 

 

A diferencia de Desroche, que categoritza els nivell d’implicació dins la investigació-

acció - també anomenada participació -, G.Goyette i M. Lessard, (1988) i S.Kemmis i 

R.McTaggart, posen com a implícita la participació dins la investigació- acció. La 

categoritzen segons les finalitats i funcions a nivell d’investigació, acció i formació.  

Aquests últims mencionen la investigació col·laboradora, sobretot en educació, la qual 

busca la creació de grups d’individus conscients compromesos en canviar-se a si 

mateixos, i d’aquesta manera canviar la seva feina educativa. Fent-se més conscients i 

crítics amb les seves intervencions. Canviant els discursos o llenguatge, les practiques 

o activitats i la forma d’organització o les relacions socials. Tenint com a fi, compartir la 

participació en el procés d’investigació com a procés de educació compartit. On el 

control i la reflexió han de ser  responsabilitats compartides.  

La investigació col·laborativa té forces matisos compartits amb la investigació – acció 

participativa de Desroche i P.Lopez, i amb part de la cooperativa de Bartolomé, que 

veurem més endavant. 

En canvi, Grundy les anomena investigació- acció tècnica, pràctica i crítica. 

La tècnica, es relaciona amb processos guiats per experts , on els “pràctics” són els que 

duen a terme la investigació formulada pels experts, amb resultats ja fixats prèviament. 

La pràctica, consisteix en processos dirigits a la millora de la pràctica educativa, 

Taula 1: Comparativa i característiques dels  tipus d’investigació segons  P. Lopez (1987). (Font: López de 

Ceballos, P. (1987). Un método para la investigación- acción participativa. Editorial: Popular, S.A. Ministerio de 

Cultura. Dirección General de Cooperación Curltural). 
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mitjançant processos d’indagació i reflexió de la practica. I per últim, la crítica,  que creu 

que la pràctica en si mateixa no és valida, perquè en ocasions aquesta no es pot dur a 

terme a causa de restriccions institucionals i ideològiques, i cal la transformació 

d’aquestes. 

E. Basuela matisa que la tècnica, podria no considerar-se investigació -acció. Per que 

no qüestiona la visió tècnica de la relació entre les actuacions i les seves pretensions, 

fent dels “pràctics” realitzadors d’investigacions alienes. 

Per tant, podria ser comparable amb la tipologia que dona P. Lopez en el quadre anterior 

i que anomena, investigació informativa.  

Una última modalitat seria la investigació-acció cooperativa (Bartolomé, 1994), descrita 

com una activitat portada a terme per professors i investigadors per explorar en grup. 

Compartint responsabilitats en la presa de decisions, i en les tasques d’investigació i  

qüestions i problemes intrínsecs en el marc escolar, per aconseguir, gracies a la reflexió, 

una millor comprensió de la pràctica educativa, la millora d’aquesta i el desenvolupament 

professional dels educadors. L’investigador, té una posició d’assessor, i l’acció de 

desenvolupament, disseny i avaluació recau completament en els professors (en el cas 

de l’educació) o “pràctics”. 

3.3.3 Rols i participants. 
 
En la investigació -acció podem tenir autors (intel·lectuals) i actors (pràctics), però la 

seva combinatòria vàlida, és aquella en que un autor (intel·lectual) busca un actor social, 

o en la que un actor social demana ajuda a un autor per que revisi la seva acció i les 

seves circumstancies. Desroche no dona com a vàlid quan un actor/s estudia a un altre 

actor/s, o quan un autor/s estudia un altre autor/s. P. Lopez es refereix els rols de 

Desroche amb la terminologia d’investigador/s i animador/s. 

La combinació ideal seria doncs la que fusiona autor i actor, dos rols assolits per un 

mateix individu. Un autor que investiga sobre la seva acció o un actor que es converteix 

en investigador de la seva acció.  

Si posem en mans de S.Kemmis i R.McTaggart, la combinació ideal de Desroche, queda 

penjada, ja que, concreten que un sola persona no pot definir completament la 

preocupació temàtica (el problema a resoldre) d’un projecte d’investigació -acció ja que, 

s’arrisca a excloure del procés a altres persones. 

En canvi ells formulen els grup segons la composició següent:: 

- La persona interessada en dur a terme la investigació -acció . 

- Persona/es amb les quals es vol treballar en les activitats i que seran part del 

nucli que posarà els seus esforços en la investigació. 

- altre persones afectades per el procés o que potencialment estiguin interessades 

en les tasques educatives del seu entorn. 

Tenen una visió més col·lectiva, més col·laborativa. 

En el cas de grups grans, es recomana reunir com més grau de diversitat millor, ja que 

pots obtenir més punts de vista de la problemàtica, per un millor anàlisi i una estratègia 

en l’acció més completa. Amb la limitació de que fins a un cert punt de diversitat, podria 

no tenir una col·laboració útil. 
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En conclusió, l’individu/s o participant/s d’una investigació -acció ha de: 

- ser una individu o un grup, que s’estudia a ell mateix o a un altre amb grau de 

participació alt 

- tenir compromís vers les activitats i les reflexions. 

- tenir mentalitat i motivació cap al canvi i la millora. 

Dins del rol d’investigador/autor/Animador, en molts casos es veu una evolució a mida 

que aquest va agafant experiència, hi sap quin és el seu rol dins el seu procés (S. 

Kemmis, 1990). 

3.3.3.1.  Relació entre rols. 

 
Els individus participants es poden relacionar de varies maneres, i pot ser que 

inicialment el grup estigui format per un mateix i un altre col·laborador, i al llarg de la 

investigació -acció se’n vagin sumant altres, o que directament és comenci amb un 

nombre d’individus més gran. El més important és que entre ells existeixi un acord 

conjunt per treballar la preocupació temàtica. 

Podem trobar-nos amb dos tipologies de col·laboracions segons el rol dels individus: 

- grups  constituïts per individus que comparteixen rol, per exemple un conjunt 

d’educadors desenvolupant un pla nou d’activitats,  

- grups formats per altres persones que participen juntes en alguna activitat, com 

serien mestres, pares i alumnes, que volen millorar el seu aprenentatge. 

En el cas de la investigació –acció participativa que descriu P. Lopez, la relació consisteix 

en la combinació de l’animador, investigador extern (actor i autor a la vegada) i el grup, 

ens mostra en el següent quadre l’intercanvi que hi ha entre aquests dos rols, en els que 

ambdós donen i reben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Relació d’intercanvi entre l’animador 

i el grup. Els guanys i aportacions que fa 

cada un. (Font: : López de Ceballos, P. 

(1987). Un método para la investigación- 

acción participativa. Editorial: Popular, S.A. 

Ministerio de Cultura. Dirección General de 

Cooperación Curltural). 
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I dona recomanacions per anar-se integrant en els grups: 

- No pretendre reunir-se immediatament amb el grup i que aquest estigui preparat 

per treballar. 

- Donar explicacions molt clares sobre la investigació, per no crear desconfiances. 

- Cada grup té el seu ritme. Al principi és important ajustar-se el ritme, tot i que 

després pugui accelerar-se. 

3.3.4. Tècniques de control per la investigació -acció. 
 

En el procés d’investigació -acció, cal una reflexió a partir de l’avaluació dels fets 

(l’acció), per la qual es fa necessària la disposició de proves que permetin explicar de 

manera més clara, rellevant i precisa, les relacions entre circumstancies, acció i 

conseqüències de l’acció realitzada. 

A continuació se n’enumeren algunes: 

- Registres anecdòtics. 

- Anotacions de camp (més subjectives). 

- Descripció ecològica del comportament. 

- Anàlisi de documents. 

- Diari o Bitàcora. 

- Qüestionaris. 

- Entrevistes (planificades o no i estructurades). 

- Gravacions de veu o vídeo i/o fotografies.  

3.3.5. Fases de la investigació -acció. 
 
Fase de reflexió: comença amb una primera sub-fase de reconeixement, on es recull 

informació potencialment necessària abans de començar la planificació per la millora 

d’un procés. Sortint d’aquesta sub-fase, cal reconèixer la problemàtica i trobar la 

preocupació temàtica, de forma general. 

Acabada la reflexió inicial s’hauria de poder dir on, quan i com actuar, i quines podrien 

ser les limitacions de l’acció tan físiques i materials com socials.  

Fase de planificació: és la fase en que el grup s’orienta cap a l’acció. En aquesta fase 

cal tenir clar on s’està, per saber on es va i amb quines limitacions es pot trobar, per 

saber realment on es pot produir un canvi. També cal establir els instruments de control 

per una millor avaluació.   

- Exemple de primer pla de treball: 

o Descriure la preocupació temàtica, el perquè i proves de reconeixement 

de la problemàtica. 

o Delimitar el grup d’acció. 

o Descriure i proposar una raó pels canvis específics que es vol aconseguir.  

o Acotar un pla i una llista d’activitats més detallada. 

o Si es treballa amb alguna persona més  i amb quin objectiu. 

o Descriure quin serà el procés de relació, del grup d’acció, amb altres 

persones implicades. 

o Descriure com planejar el control dels canvis. 

o Fer un examen preliminar de les dades recollides, que poden ser proves, 

i ajudar a explicar fets que han passat en el primer pas de l’acció, per una 

millor reflexió. 
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Fase de posada en practica i observació:  és la posada en escena del que s’ha planejat. 

Pot ser que el pla no vagi exactament com s’ha previst, ja que el mes probable és que 

no s’hagin contemplat totes les circumstancies possibles. I és necessari agafar proves, 

dades i documentar. Però cal assegurar-se que els instruments de control són 

productius. 

 

Fase de reflexió: és moment d’analitzar i treure conclusions, veure el què ha passat i si 

es diferencia de la informació inicial. És hora de revisar la preocupació temàtica, les 

limitacions i les oportunitats. Així com examinar les conseqüències de l’acció i pensar en 

properes accions. És necessari preguntar-se què s’ha après. L’èxit no serà immediat. 

Cal un temps d’aclimatació de les noves accions, i de veure com dur a terme aquest 

aprenentatge. Una dels resultats dins aquesta fase, és la d’aprendre allò que es 

necessita aprendre. 

 

Fase de replanificació: és la següent fase de l’espiral de cicles de la investigació -acció. 

On després de la reflexió es torna a iniciar un altre cicle, per introduir i planificar les 

noves accions. 

4. Metodologia. 
 

4.1.  Generalitats. 
 
La investigació-acció és el tipus de metodologia que més s'apropa a la realitat concreta 
d'una professional (les educadores ambientals d'hort escolar) i té com a objectiu millorar 
tasques concretes per tal d'anar-les millorant i adaptant. No pretén molta capacitat 
d'inferència, es a dir, extrapolar resultats a moltes altres situacions, com seria per 
exemple una recerca quantitativa. En el cas que a mi se'm presenta, la complexitat de 
cada petita acció és molt alta, ja que totes les variables existents hi són presents, no 
se'n pot obviar cap, el context marca definitivament gran part d'aquest treball. En aquest 
sentit, aquest estudi és proper a l'estudi de casos concrets, concretament dos casos, el 
de l'Escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix i el de l'Escola  Pi d'en Xandri de Sant 
Cugat. L' investigació -acció ens permetrà una perspectiva privilegiada, ja que establirà 
una dinàmica sistemàtica de reflexió posterior i prèvia a l'acció centrada en aportar 
millores a l'activitat educativa. A diferencia d'un estudi de cas, que pretendria la 
comprensió directa, fet que aquí esperem arribi de manera no sistemàtica, gracies a la 
reflexió de cada acció. La necessitat de que la investigadora hagi d’indagar en els 
antecedents per poder-se posar en situació, per saber el punt de partida, també pot fer 
pensar en l’estudi de casos, però és un punt que ambdues tècniques comparteixen 
inicialment.  
 
La investigació- acció, en canvi, pot ser més definitiva en la capacitat de millora de l'acció 
educativa de l'educadora, donat que, segons he pogut comprovar durant les pràctiques 
i les converses mantingudes amb les educadores, el temps per la reflexió sobre la pròpia 
feina és escàs. 
Durant els mesos previs a l’inici del projecte i durant el pràcticum I, vaig poder detectar 
mancances en el contingut impartit en els horts escolars, enfocats a l’agroecologia. Com 
són la biologia de les llavors, la importància de les varietats tradicionals, tant per temes 
de biodiversitat, com a eina de sobirania alimentaria. Per aquest motiu, i utilitzant el 
mètode anterior, es va aplicar una proposta educativa. 
 
El fet de recolzar-me en una proposta educativa ja realitzada fa quatre cursos per una 
altra alumna de la UB, té el propòsit de poder dedicar el temps de realització del TFG al 
desenvolupament de la investigació - acció, ja que la planificació de les activitats ja 
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suposaria un curs.  La proposta  "Llavors amb història. Projecte educatiu per la 
recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional" de la Berta Castellà 
(2017) és una de les propostes millor valorades en el context dels treballs realitzats per 
la UB en l'agroecologia escolar de Sant Cugat però encara no ha pogut ser dut a terme. 
Aquesta investigació -acció serveix o vol servir per adaptar-la a quatre grups concrets i 
provar quins resultats dona. De manera que, tot i no se l'objectiu principal en podem fer 
una valoració. 
 
Com diu la teoria de la investigació -acció (Kemis i Mc Taggart 1988), aquesta 
s'estructura en cicles, que permeten anar augmentant la capacitat de reflexió i d'introduir 
millores. L'esquema bàsic que posem en funcionament és una sessió de treball entre la 
investigadora i l'educadora entre cada sessió de treball amb alumnes. A més, es 
complementa amb les reunions amb el tutor extern de l'ajuntament de Sant Cugat, que 
també seran sistemàtiques, i les que tenim amb la tutora externa de la UB, de manera 
que es preveu la participació d'amics crítics que ajudin a tenir una visió més objectiva 
del que va passant. Les sessions de la investigació-acció amb l'educadora tenen un 
esquema inicial bàsic en tres temps: 1) una valoració de la sessió anterior, 2) una 
proposta de millores i 3) planificació de la sessió següent (que inclou una lectura de la 
proposta educativa que seguim, a més de les possibles decisions sobre com adaptar-
les, com millorar el que es preveia a la llum del que ha anat passant anteriorment, etc.).  
 

4.2. Metodologia del cas particular. 
 
La metodologia que es proposa s’ha aplicat segons diferents definicions i mètodes de la 
investigació -acció i els seus components, tenint en compte les condicions de cada 
escola. Seguint l’esquema de l’espiral de kemmis i McTaggart, amb les seves 
corresponents fases. 
Amb el qual es pretén arribar a totes les dimensions que se li poden donar a la 
investigació -acció. Inicialment emfatitzant més en la professional i la 
d’autoconeixement, per finalment poder-la redirigir cap a la dimensió política. 
 

4.2.1. Actors participants. 
 
Per una part tenim a les educadores. La Míriam, de l’Escola Pi d’en Xandri, que 
compagina la seva feina com a educadora de tota l’escola, amb ser monitora de 
menjador, monitora d’acollida i d’extraescolars, a més de ser mare. Treballa per 
l’empresa Paidos. I l’Almodis, de l’Escola Ferran i Clua, que a banda de ser educadora 
d’hort amb parvulari, 2n i 3er, també és monitora de menjador. Mare de tres infants en 
edat escolar. 
Pel que fa a l’educació tècnica, no tenen cap formació reglada en la biologia de les 
plantes ni en agricultura o horticultura, a part de la seva experiència vital que no es poca. 
 
Per altre, tenim els infants. Com que la unitat didàctica que aplicarem està formulada 
per infants de 1er cicle de primària, s’han agafat dos grups classes de primer de primària 
en el cas de l’escola Pi d’en Xandri, i dos grups classe de segon de primària, en el cas 
de l’escola Ferran i Clua. Els grups classe són de 24 a 27 alumnes, cada un. A més a 
cada grup classe li correspon una tutora (la Maria, la Celeste, la Núria i la Carme) que 
en major o menor grau també han sigut actores en aquest aprenentatge. 
 
Les pageses o agricultores, l’Alfred de la Rural i la Sabine dels Jardinets de la Serreta, 
són també actors, donant-li un fil conductor al projecte, reforçant l’experiència real i 
propera dels infants, així com les llavors, actrius principals del fil conductor, 
proporcionades pels propis pagesos amb les seves corresponents històries. 
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Per últim, en German, tutor extern del projecte, que mitjançant reunions, ha fet d’amic 
extern, donant la seva opinió i valorant el procés. 
I jo mateixa fent d’investigadora a la vegada que educadora secundaria o primària 
segona l’activitat. 
 

4.2.2. Instruments de control. 
 
Els instruments que s’exposen a continuació, són els utilitzats durant el procés 
d’investigació -acció que permetran recolzar l’anàlisi i reflexió de l’acció. 
 

4.2.2.1. Gravacions en directe. 

 
Les gravacions en directe permeten poder recuperar l’experiència de cada activitat i en 
cas que procedeixi poder estudiar comportaments o reaccions dels infants en les 
activitats, permeten l’avaluació d’aquestes. 
Les gravacions en vídeo es realitzen mitjançant una càmera de petit format “Go Pro”, 
per tal de col·locar-la de forma discreta, capturant el comportament real dels infants i 
educadores durant la realització de les activitats. Així com poder-la moure pels diferents 
espais on s’ha treballat. 

 

4.2.2.2. Bitàcora o diari. 
 
El diari pretén ser un informe escrit que capti i relati els fets, observacions, 
impressions, i reaccions dels /les alumnes, de l’educadora i meves envers les activitats 
i com es duen a terme. 

 

4.2.2.3. Entrevistes planificades, no planificades i no estructurades.. 
 
La realització d’entrevistes als actors presents com educadores, pageses, professores 
o alumnes, en les primeres fases ens permetran recopilar informació sobre el 
funcionament de l’escola, de les activitats a l’hort, i del moment en que es troba.  
En les altres fases ens ajudarà en la planificació, intercanvi d’opinions i reflexions, amb 
els diferents actors. 
Les entrevistes per planificar reflexionar s’han dut ha terme mitjançant l’aplicació 
WhatsApp i en les hores d’esmorzar o minuts després de l’activitat. L’aplicació ens ha 
permès estar més en contacte, per fer reflexions o canvis en les activitats, ja que durant 
el dia a dia de les educadores no tenen molta disponibilitat. 
  

4.2.3. Avaluació de les sessions. 
 
L’avaluació és una eina d’aprenentatge tant pels/les alumnes, com pel/la mestre, o en el 
cas que ens ocupa, de l’educador/a i investigador/a, com a part de l’anàlisi i reflexió per 
la millora de les sessions en el procés d’investigació -acció. 
 
La unitat didàctica ens proposa instruments d’avaluació que, conjuntament amb els 
instruments de control de la investigació -acció, ens permetran valorar la validesa de les 
sessions que la comprenen, i fer-ne una reflexió i millora. 
També seran avaluats els propis instruments d’avaluació, que s’hagin utilitzat. 
 
Per fer l’avaluació de cada sessió es tindran en compte les reaccions i grau de 
participació dels i les alumnes, la facilitat d’aplicació, i adaptació dels recursos, i si les 
activitats han respost a les capacitats, necessitats i interès dels alumnes. 
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Es farà mitjançant una rúbrica per tal d’homogeneïtzar i sistematitzar aquest procés. 

 
 

4.2.3.1. Descripció de la taula i paràmetres que avalua: 
 
Els/les alumnes: 

- Quina ha estat la seva motivació i interès durant l’activitat. 
- Quina ha estat la participació durant l’activitat. 
- Han entès l’activitat i l’han sabut dur a terme. 
- Els/les alumnes són capaços de fer l’activitat amb autonomia. 

 
Els recursos: 

- L’aplicació del recurs es directe o cal adaptar-lo. 
- Nivell d’adaptació. 
- Compleix amb les capacitats dels/les alumnes. 

 
 El nivell de cada paràmetre s’especifica amb la casella marcada de color verd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sessió núm. 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: 

 

Taula 3: Rúbrica d’avaluació dels paràmetres estudiats de les sessions de la unitat didàctica. (Font: pròpia). 
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5. Resultats. 
 
Els resultats s’exposen seguin les fases cícliques de la investigació -acció, que s’han 
dut a terme, exposant el més rellevant de cada una. 
 

5.1. Fase de reconeixement. 
 
A partir de les practiques va sorgir la preocupació temàtica sobre com estava avançant 
l’agroecologia escolar i la feina dels/les educadors ambientals de cada escola, i com 
contribuïr a millorar-la.  
Tanmateix, la proposta de la Berta era molt bona, i complerta, però només era teoria. 
Així que juntament amb el tutor, vam decidir unir la preocupació temàtica i la unitat 
didàctica, i dur a terme el projecte d’investigació -acció. 
Durant els mesos anteriors a començar el projecte, es van buscar escoles que 
consideressin necessària ajuda per continuar amb la transformació. Es van buscar 
escoles que ja haguessin iniciat projectes d’hort escolar, pròximes a l’àrea de Sant 
Cugat, ja que, podíem comptar amb recursos de l’Ajuntament. 
Es va proposar el projecte a 4 escoles, 3 de Sant Cugat i una de Terrassa. Finalment, 2 
van ser les candidates. 
A l’inici de curs, el setembre, vaig posar-me en contacte amb les dues educadores i ens 
vam reunir per quedar amb horaris i com iniciaríem el projecte. 

- Escola Pi d’en Xandri: tenen dues línies, i cada una es divideix en dos grups, per 
tant contem amb 4 grups de 1er, d’uns 12-17 alumnes. El temps donat a l’activitat 
són 45 min. per grup. D’aquest temps, realment 30 min. serveixen per dur-la a 
terme. 

- Escola Jaume Ferran i Clua: tenen dues línies, cada una es divideix en dos 
grups, per tant 4 grups de 2n, d’uns 12-17 alumnes. El temps de l’activitat és de 
1h i 30min, dels quals 1h 15, són reals. 

  

5.1.1. Relació amb el equip docent i personal de l’escola. 
 
La relació amb l’equip docent en general és bona i comunicativa, però poques vegades 
ha passat més enllà de parlar del comportament dels/les alumnes, o comentar canvis 
d’horaris. 
Amb les mestres del curs en que s’ha dut a terme el projecte, dels 4 grups classe que 
han participant només una – de l’escola Jaume Ferran i Clua- participava més 
activament. Portava llavors i esqueixos de plantes que tenia a casa o els voltants. Per 
altre banda, a la mateixa escola, també es realitza una excursió amb participació de les 
mestres sobre el bosc mediterrani, i un mural que després treballen a classe. 
Tanmateix, amb el personal de direcció, la relació també és administrativa i de control. 
 
Amb el personal de cuina i menjador, la relació és més propera i de de tu a tu. Ja que 
ambdues educadores porten molts anys treballant a les escoles i els seus menjadors.  
 

5.2. Fase de planificació. 
 
La unitat didàctica està dividida en sessions consecutives, donant una direcció en 
l’aprenentatge. La direcció de les sessions a grans trets segueix el cicles de la planta, 
però es veu afectada per la llavor escollida. Per poder seguir l’ordre de les sessions 
sempre haurien de ser llavors que es plantessin durant el segon trimestre i que abans 
del juny se’n poguessin collir els fruits i recol·lectar les llavors, ja que, la majoria 
d’escoles a l’estiu no treballen l’hort. Com bé comenta la Berta (2017) la llavor és un 
dels reptes del projecte, però tanmateix he pogut comprovar que el fet de que les llavors 
siguin de petites dimensions no és un problema sinó que els/les alumnes són capaços 
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d’actuar amb delicadesa i fins hi tot els crea més curiositat. Una alumna després de 
portar-los unes llavors d’enciam Llengua de bou va comentar: ”Com pot ser que d’això 
tant petit surtin les plantes tan grans de l’hort, són petites caixes de sorpreses”. 
 
Així que la planificació la vam fer respecte el cicle de la llavor escollida i de la 
disponibilitat de pagès. 
 

- Escola Pi d’en Xandri: la llavor escollida va ser la fava reina mora que es pot 
començar a sembrar al novembre. L’ordre de les sessions no va ser exactament 
el mateix que en la unitat didàctica. 

o Sessió 1: Arribada d’unes llavors estranyes. 
o Sessió 8: Plantem! 
o Sessió 3, 4, 5: Ens fem experts. Investiguem! (Adaptada) 
o Sessió 9: Ens imaginem com és una llavor per dins. Què deu tenir? 
o Sessió 11: Aleshores...què és una llavor? (Conte del petit Aranyó). 
o Sessió 10: Obrim llavors! (Adaptada seguin objectius). 
o Sessió 6, 14: Visita al pagès/a i Joc de les varietats. 
o Sessió 17 i 19: Recol·lectem llavors i fem xarxa amb altres escoles. 

 
En canvi amb l’escola F,C, al fer la mateixa llavor utilitzada a la unitat didàctica – la 
mongeta llaminera – si que es va seguir l’ordre.   
 
La planificació l’anàvem revisant cada mes aproximadament i cada setmana via 
WhatsApp es concretaven les activitats i el material. En aquest treball ha estat la part 
més difícil, ja que s’havia de combinar amb les altres activitats escolars. En aquest punt 
la part difícil era programar activitats conjuntament amb les programades dins de la 
classe, com per exemple la d’investigar, que podien haver treballat els conceptes a 
classe per tal de fer-ho servir a l’hort, creant nexes classe-hort. 
 

5.3. Fase de posada en pràctica i observació 
 
El projecte educatiu “Llavors amb història” comprèn 18 sessions dividides en 5 blocs. 
S’ha intentat anar fent les sessions paral·lelament entre les dues escoles i fer les 
mateixes sessions per tal de poder comparar resultats, i poder anar corregint allò que 
no funcionava o potenciar allò que si. 
En el cas de l’Escola Pi d’en Xandri (PdX) es van realitzar les sessions 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,11,14,17 i 19. 
En canvi, amb l’Escola Jaume Ferran i Clua (FC), es van dur a terme la 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 13, 17, 18 i 19. Les sessions 17 i 19, les van fer el setembre. 
 
Aquestes sessions van dur-se a terme a la vegada que es feien altres activitats/ 
projectes, ja programats per les educadores d’hort. En el cas del PdX, les activitats 
realitzades no formaven part de cap projecte concret dins de l’hort, però el FC, té el 
“Projecte Arbre”. En ambdós casos és van anar intercalant sessions segons els temps, 
per tal d’omplir totes les hores d’hort dels infants estipulades, incloent “Llavors amb 
història”, com a projecte complementari i com a eina per anar cap a una agroecologia 
escolar on hi siguin presents totes les dimensions, sobretot en la dimensió social, 
reforçant la comunicació entre la xarxa camperola i l’escola. Donant força al 
coneixement agrícola tradicional, sense deixar de banda la recerca i el coneixement 
científic (Berta, 2017). 
 
En aquesta fase degut a les dues línies d’investigació -acció també es feien petites 
reflexions (fase final), de les repliques de cada sessió de la unitat didàctica, per una 
millor comprensió del procés. A l’annex es mostren les avaluacions, observacions i 
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evolució de cada sessió. 
Les activitats més senzilles de dur a terme per l’educadora han sigut les de temàtica 
científica, i les més dinàmiques. I les més complicades han estat els muntatges i recerca 
de la història de la llavor i el contacte amb el pagès/a. Aquestes últimes són les que han 
tingut més canvis, més evolució. Per tal de no perdre el fil conductor i contacte amb el 
pagès/a s’han anat enviant cartes, amb els contractes, i amb felicitacions per la feina 
feta, davant de la impossibilitat d’aconseguir en el cas de l’escola FC, fer una excursió 
o vídeo real del pagès explicant curiositats de la llavor. L’escola PdX, va utilitzar les 
cartes com a eina per reforçar el fil conductor,  ja que la sortida estava organitzada, però 
no va ser possible degut a la meteorologia,. 
La dificultat també recau en que manquen recursos,  en relació a les histories darrera 
de les llavors recuperades. I la predisposició dels pagesos propers a les escoles a 
participar. En aquest cas, la de la mongeta llaminera ja la teníem, però en el cas de la 
fava reina mora es va recórrer a la historia general de l’espècie de les faves, de la 
llegenda de Sant Medir (celebrada a Sant Cugat) i de la història personal dels 
pagesos/as. 
 
En el cas de les llibretes d’investigació, va funcionar molt bé amb l’escola PdX, on s’hi 
van anar fent les activitats i no es va fer, tot hi que es van plantejar diferents opcions 
d’aplicació, les autoavaluacions amb els gomets. En canvi a l’escola FC no va tenir molta 
rellevància, la seva utilitat es limitava a posar el gomet, la data i un comentari, que moltes 
vegades era inexistent. Pocs alumnes hi posaven algun comentari. 
 

5.4. Fase de reflexió. 
 
En el món de l’educació és la fase que més costa i segueix sent-ho. En les vides tan 
atrafegades que portem no sembla haver-hi moments de reflexió.  
Aquesta doncs s’ha de colar en moments quotidians, i això és el que vaig intentar. Les 
petites reflexions de les sessions les vaig trobar en els moment d’esmorzar a l’escola 
PdX. No em quedava mai després de la ultima hora fins que un dia m’hi van convidar i 
vaig veure que era el moment perfecte per intentar fer aquestes petites reflexions. En 
canvi a l’escola FC, era més complicat. Hi havia uns 10 minuts després de deixar els/les 
alumnes a classe per marxar cap a casa, tot hi que no sempre els teníem. I sinó en les 
hores de treball que teníem els dijous per preparar les activitats i el material 
conjuntament. 
Com ja he esmentat en la planificació la utilització de l’aplicació WhatsApp, va ajudar 
molt, ja que cadascú podia adaptar el moment de reflexió a la vida personal. 
Tot i així la profunditat de les reflexions no ha estat tant satisfactòria com s’esperava 
entre els autors i els actors. Els rols que s’esperaven adaptar han tingut una evolució 
progressiva, que explica molt bé Kemmis (1992) de primera mà, i en la que veig 
plenament reflectida la meva. On vaig iniciar amb l’educadora amb una proposta, i hem 
anat incorporant més actors a l’equació.  
 
Per últim, en quan a la metodologia, s’han acabat fent servir molts punts de la 
investigació -acció participativa, en la que el meu paper ha estat d’autor que ajuda en 
l’aplicació - de forma participativa- d’un projecte per la millora del procés de transició 
agroecològic escolar. Tot i que inicialment es volia més implicació dels/les educadores i 
que no es separés el projecte de les altres activitats.  
Es va intentar solventar proposant activitats que tinguessin relació amb el projecte, amb 
temàtica de llavors,...sobretot amb l’escola PdX, on la planificació ha estat més difícil. 
En relació als instruments de control, la bitàcora ha servit per tenir un moment de reflexió 
després de fer l’activitat per part meva, i les gravacions han donat un punt més objectiu 
a l’avaluació, veien realment quin era el comportament del grup i la seva autonomia. 
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Per no perdre l’experiència viscuda i la feina feta, al setembre es va fer l’intercanvi de 
llavors amb les dues escoles, i els jocs de pistes (sessió 1), amb projecció que a final de 
curs poguéssim incloure dues escoles més en el projecte i ampliar la varietat de llavors 
de les escoles. Degut a la pandèmia de la Covid -19 i el tancament de les escoles no es 
va poder seguir amb les activitats i continuïtat del projecte. 
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6. Conclusions. 
 
Durant la carrera memoritzes i memoritzes conceptes i entens molts processos, però la 
gran majoria d’ells no els veus ni els vius. Amb aquest projecte he pogut veure i tocar, i 
fins i tot entendre alguns d’aquests conceptes i processos. Així com veuran diferents 
des d’una perspectiva més global, circular i integradora. 
Així doncs, amb la pròpia experiència he comprova que s’aprèn molt més d’una 
vivència que no pas de la memorització de l’actual sistema d’educació. 
 
La investigació -acció, com els canvis socials, és un procés en que els resultats 
obtinguts no són de gran magnitud i triga un temps que els canvis quedin a la memòria 
col·lectiva i generin canvi. 
Però la proposta educativa “Llavors amb història” ens ha servit per introduir temàtiques 
que fins ara no es parlaven i discutien en els horts escolars. S’han introduït formes de 
treball més autònom dels/les alumnes. I ha permès porta l’activitat de l’hort més enllà 
de les portes de l’escola. 
 
La dimensió social s’ha de continuar potenciant més, ja que és el que dona els/les 
alumnes la sensibilitat i respecte pel medi ambient. Però encara queda molta feina per 
fer, caldria incentivar els pagesos/es de la zona, per crear xarxa. Actualment, des de 
l’ajuntament se’ls convida a algunes reunions juntament amb els/les educadores i les 
Afas, però la seva participació és quasi nul·la. 
La dimensió social dins l’escola també és molt important, ja que és la base per 
externalitzar els processos de canvi. Caldria que l’educador/a ambiental pogués 
participar en les reunions de planificació de les activitats de forma regular i que per un 
millor nexe entre aula- hort, els docents pactessin activitats a l’hort, que fossin la 
continuïtat o la posada en practica del procés d’aprenentatge a l’aula.  
 
L’hort de l’escola Pi d’en Xandri, és un bon exemple, en relació a la dimensió social, on 
durant tot l’any hi ha activitat – les famílies s’impliquen amb el manteniment durant 
l’estiu - i si planten hortalisses de totes les èpoques de l’any permeten els/les alumnes 
conèixer més varietats d’hortalisses.  
 
Com a proposta per treure de l’equació la dificultat en la recerca de la història, es 
podrien fer vídeos (ja que crida més l’atenció dels infants), on s’expliquessin aquestes 
històries, així com les seves característiques i cicles. Creant un recurs apte per totes 
les escoles del territori i facilitant l’aplicació de la unitat didàctica, sobretot en territoris 
on les explotacions agrícoles són molt pobres. I deixant a més d’un arxiu de varietat 
genètica en els bancs de llavors, també un arxiu cultural i culinari. 
 
Les característiques tècniques i les temàtiques generals de la unitat didàctica es poden 
treballar amb totes les edats. Però en el cas que ens ocupa algunes sessions no han 
sigut aptes per l’edat indicada en la unitat didàctica, ja que les capacitats dels infants 
no ho permetien, sobretot en les sessions de reflexió i escriptura i sobretot també amb 
els infants de 1er curs de primària, amb els que s’han de fer activitats molt més visuals 
i manuals. 
 
Tot i haver acabat el projecte i l’arribada de la pandèmia, he continuat en contacte amb 
les educadores ajudant-les amb el que necessitaven de forma telemàtica, preparant 
material didàctic per continuar amb el projecte. I he tingut l’oportunitat de fer una petita 
substitució en una de les escoles, on vaig realitzar el projecte. 
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8. Annexes 
 

8.1. Procés d’anàlisi i evolució de les sessions de la unitat didàctica 
“Llavors amb història”. 
 
En aquest apartat es poden veure les rúbriques per analitzar de forma sistemàtica les 
sessions i l’evolució que han tingut. Així com exemples dels recursos utilitzats, en cada 
una.  
 

Sessió 1: l’arribada d’unes llavors estranyes. 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: La carta pels/les alumnes de 2n ha estat 
correcta, però pels de primer tot hi haver-la escurçat, a causat 
pèrdua de l’atenció. 
El joc de pistes en tots els grups ha donat molt bona resposta, 
la lectura de l’historia altre cop s’ha fet llarga. Amb els grups 
de 1er l’hem escurçat i finalment l’hem refet de nou. Explicant 
només la llegenda de Sant Medir. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Tots han pogut participar activament. Menys en 
la lectura. Els de 1er els hem hagut d’ajudar a llegir. 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: - 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Els ha faltat autonomia en la lectura els de 1er. 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Es necessita temps per poder adaptar la sessió 
a la llavor escollida.  

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Cal molta adaptació, el recurs inicial ajuda per 
tenir clar quins temes tractar, però es fa massa extens . Els 
temes  s’haurien de tocar a mida que la unitat didàctica es 
porta a terme. 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Els alumnes de 1er curs  no tenen agilitat en la 
lectura fins al final de curs. 
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- Recurs 1: Carta del pagès/a 
o Exemple Escola Pi d’en Xandri: 

 
 
 
 

Hola classe dels LLOPS,  

 
 

Em dic Sabine i soc horticultora als Jardins de la Serreta, aquí a Sant Cugat. Un hort 

100% natural inspirat en la permacultura.  
 
Això vol dir que, al nostre hort afavorim la biodiversitat deixant créixer flors i arbustos 
que puguin atreure insectes. També deixem fustes mortes en diferents llocs dels 
Jardins perquè els insectes i altres bestioles es puguin refugiar a l’hivern. No utilitzem 
mai productes químics per tractar les nostres plantes, quan tenen problemes busquem 
sempre un remei natural a base de plantes o productes que no facin mal a cap insecte 
o micro-organisme. Per exemple, fem infusió amb cua de cavall, una planta que 
recollim a Sant Medir per prevenir el míldiu, un fong que ataca a les tomaqueres. 
 
Al nostre hort veureu que treballem amb feixes elevades que ens permeten no 
remenar el sòl per no fer nosa a tots els essers vius que hi viuen com per exemples els 
cucs, insectes, fongs i micro-organismes que ajuden les plantes i les seves arrels a 
treure els minerals i l’aigua que necessiten per créixer i viure de forma saludable. 
 
Segurament  us pregunteu per què us escric i què és aquest paquet que us he enviat. 
  
El cas és que, tinc una missió per vosaltres, necessito urgentment la vostra ajuda. 
 

M’explicaré millor. Fa uns quants anys alguns pagesos, pageses i horticultors i horticultores 

se’n van adonar que... moltes verdures estaven desapareixent! 
 
Abans cada pagès i pagesa cultivava molts tipus de verdura diferents: enciams i tomàquets de 
diversos colors, mides, gustos... igual amb les mongetes, albergínies, cebes... amb totes les 

verdures que pugueu imaginar. ¡¡¡¡Només de mongetes aquí al Vallès n’hi havia més de 100 

diferents!!!!!! 
 
Els petits pagesos i pageses poc a poc van anar deixant de vendre les seves verdures, perquè 
els grans supermercats les podien vendre més barates i això va fer que la gran varietat de 
verdures que hi havia abans anés desapareixent.  
Fa uns anys ens en vam adonar que ja no hi havia gairebé verdures fetes aquí, que moltes 

venien d’altres parts del món i que, a més, totes eren pràcticament iguals.  
Així doncs, unes quantes persones vam decidir que volíem tornar a fer de pageses i 
horticultores, i recuperar les verdures que cultivaven i menjaven els nostres avis i àvies. 
 

Però sols no podem fer aquesta feina. Necessitem la vostra ajuda !!!!!! 

 
Us volem proposar el repte que la vostra classe us feu guardians d’una varietat de llavors 
molt especial. 
 



LLAVORS AMB HISTÒRIA- Part 2   Ariadna Argemí Romañach 
Projecte d’investigació-acció participativa per ajudar a la transició cap a l’agroecologia escolar en dues 
escoles de Sant Cugat. 

32 
 

Fer-se’n guardià vol dir: conservar les llavors de la planta, sembrar-les, fer-les créixer, cuidar 
la planta, recol·lectar els fruits, i llavor de nou, aprendre’n tot el que pugueu per fer-vos-en 
experts i en acabat, transmetre tot el que hagueu après a una altra escola. 
 
Si accepteu la missió, jo us ajudaré en tot el que necessiteu, us aniré escrivint de tan en tan per 
saber com porteu la feina i inclús ús puc convidar a venir un dia al meu hort. 
 
De moment, si accepteu, només heu de firmar tota la classe el contracte de compromís amb 
les llavors que us he enviat.  
 

Que per cert sabeu de què són? són llavors de Fava Reina Mora. La coneixeu? n’heu 

menjat mai?  
Aquesta Fava té molta història darrera, la voleu conèixer?  
 
Si la voleu conèixer, a la Míriam i a l’Ariadna tot això els hi haureu d’explicar, i amb elles les 
pistes haureu de trobar. Entre hortalisses i aromàtiques amagades poden estar. 
 
Per l’historia completar, 4 grans pistes haureu d’ajuntar. 
 
A la caixa que us he fet arribar hi ha la primera pista per trobar les parts de la història perduda 

de la Fava Reina Mora.  

 
Accepteu el repte? Esteu preparats?  
 
Espero que sí, i tenir notícies vostres ben aviat!  
 

Una forta abraçada, 
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- Recurs 2: Història de la Llavor. 
o Joc de pistes Història de la mongeta Llaminera (Escola Jaume Ferran i Clua).  
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o Joc de pistes de la fava reina Mora (Escola Pi d’en Xandri): 
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HOLA A TOTS, 
ARA US EXPLICARÉ TOT EL QUE SE DE LA FAVA REINA MORA PER QUE EN SIGUEU UNS EXPERTS. 
 
DONCS RESULTA, QUE ES CREU QUE LES PRIMERES FAVES JA  EXISTIEN, COM UN ALIMENT,  
JA FA MÉS DE 6.000 ANYS. LES ANTIGUES CIVILITZACIONS, COM L’EGÍPCIA, LA ROMANA O LA 
GREGA, JA MENJAVEN FAVES. 
 
HA SIGUT JUNTAMENT AMB EL BLAT, UN DELS ALIMENTS BÀSICS DELS POBLES DEL MEDITERRANI, 
DURANT MOLTS I  MOLTS ANYS. 
LA FAVA ERA APRECIADA PERQUÈ,  ES DE LES POQUES VERDURES QUE ES PODIEN MENJAR A 
L’HIVERN, QUAN PER CULPA DEL FRED NO N’HI HAVIA GAIRE VARIETAT. 
 
JO LA FAVA REINA MORA LA VAIG CULTIVAR PER PRIMERA VEGADA A LA TARDOR 2017 PERQUÈ 
EM VA DONAR LES LLAVORS EN JOAN SALICRÚ, UN PAGÈS DE VALLGORGUINA. 
 
LES VAIG COLLIR A LA PRIMAVERA 2018 I COM QUE LA VAIG TROBAR MOLT BONA EN VAIG 
GUARDAR UNES QUANTES LLAVORS.  
PERÒ HEM VAN EXPLICAR QUE DES DE FA MOLTÍSSIMES GENERACIONS LES FAMÍLIES DE LA ZONA 
D’ALPUJARAS, ANDALUSIA (AL SUD DE ESPANYA) LA CULTIVEN. 
 
TROBO MOLT INTERESSANT QUE TINGUI LA LLAVOR  VERDA QUAN ES CONSUMEIX TENDRE I QUE 
QUAN S’ASSECA ES TORNI DE COLOR VIOLETA. ES PER AIXÒ, QUE ES DIU “REINA MORA” PER 
AQUEST COLOR MORAT QUE TÉ. PEL QUE HE SENTIT, SEMBLA SER QUE AQUESTA FAVA VA SER 
SELECCIONADA PELS PAGESOS/ES DURANT GENERACIONS PER A SER CONSUMIDA AMB TAVELLA. 
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HEU DE SABER QUE A PART DE LA FAVA REINA MORA N’HI HA MOLTES MÉS COM LA FAVA 
MUTXAMEL, LA DEL PAÍS D’AGUILAR I SAGARRA, LA DE TOT L’ANY, L’ALFORJA O LA MOREUS... 
 
TOTES AQUESTES VARIETATSAVANTS EREN CULTIVADES PER MOLTS PAGESOS QUE DESPRÉS LES 
VENIEN ALS MERCATS. 
 
PERÒ AMB EL TEMPS, VAN COMENÇAR A APARÈIXER ELS PRIMER GRANS SUPERMERCATS QUE 
VENIEN NOMÉS UN TIPUS DE FAVA I A MÉS LA VENIEN MOLT BARATA.  
 
MOLTES PERSONES VAN DEIXAR D’ANAR AL MERCAT A COMPRAR I PER CULPA D’AIXÒ MOLTS 
PAGESOS VAN DEIXAR LA SEVA FEINA.  
 
I MOLTES D’AQUESTES FAVES ES VAN DEIXAR DE CULTIVAR, PROVOCANT FINS I TOT QUE 
ALGUNES DESAPAREGUESSIN.  
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BANC DE LLAVORS: 

el gran rebost de llavors 
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GRACIES A AQUESTES FAMÍLIES D’ANDALUSIA AQUESTA VARIETAT DE FAVA NO S’HA PERDUT I 
S’HA ANAT ESCAMPANT PER TOT EL TERRITORI. 
 
FINS QUE VA ARRIBAR A UNS DELS BANCS DE LLAVORS DE CATALUNYA ON AMB MOLTS ALTRES 
PAGESOS JA ESTAVEN ACONSEGUINT RECUPERAR ALTRES VARIETATS LOCALS. 
 
UN BANC DE LLAVORS, ÉS COM UN GRAN REBOST ON ES GUARDEN LES LLAVORS, PERQUÈ 
TOTHOM LES PUGUI ANAR BUSCAR I PLANTAR AL SEU HORT SI LES VOL.  
 
D’AQUESTA MANERA MOLT PETITS PAGESOS VAN ANAR PORTANT LES SEVES LLAVORS PERQUÈ 
ÉS POGUESSIN TORNAR A PLANTAR I POGUESSIN ARRIBAR, DE NOU, AL PLAT DE TOTHOM.  
 
 
AIXÍ VA SER COM UNA D’AQUESTES LLAVORS VA ACABAR A LES MEVES MANS. 
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PERÒ JO NO HE ESTAT SEMPRE UNA HORTICULTORA, US EXPLICARÉ UNA MICA LA MEVA HISTORIA. 
 
DE PETITA VIVIA EN UN PETIT POBLE AL SUD DE FRANÇA, ELS MEUS AVIS EREN PAGESOS I EM PASSAVA EL DIA AL 
MIG DE LA NATURA. AL ACABAR BATXILLERAT, VAIG MARXAR A LA CIUTAT DE TOULOUSE A ESTUDIAR PER SER 
TRADUCTORA. 
I DESPRÈS DE UNES ESTADES A ANGLATERRA I ALEMANYA FINALMENT VAIG VENIR A TREBALLAR A BARCELONA, 
ON FINS ELS 40 ANYS VAIG ESTÀ TREBALLANT A L’OFICINA DE LA ONG OXFAM INTERMÓN AL CENTRE DE LA 
CIUTAT.  
 
UN BON DIA VAIG DECIDIR QUE VOLIA TORNAR A LES MEVES ARRELS I TOCAR LA TERRA. VAIG DEIXAR LA FEINA I 
VAIG COMENÇAR A FORMAR-ME EN HORTICULTURA ECOLÒGICA A L’HORA QUE BUSCAVA UN TERRENY PER SANT 
CUGAT ON VISC AMB EL MEU HOME I ELS MEUS 3 FILLS.  
EL DIA QUE VAIG VISITAR ELS JARDINS DE LA SERRETA EM VAIG ENAMORAR DE L’INDRET I VAIG TENIR CLAR QUE 
VOLIA PORTAR AQUEST HORT. DES DE FA 5 ANYS, HE ANAT APRENENT MOLTES COSES I VEIG QUE ENCARA EM 
QUEDA MOLT PER APRENDRE. 
M’AGRADA MOLT PODER COMPARTIR LA MEVA PASSIÓ PER L’AGRICULTURA NATURAL AMB ELS CLIENTS QUE 
VENEN A COLLIR I ELS ALUMNES DELS CURSOS I TALLERS QUE OFEREIXO. 
 
 
CADA COP M’INTERESSA MÉS CONREAR VARIETATS TRADICIONALS I LOCALS PER QUE TENEN MILLOR GUST, 
S’ADAPTEN MILLOR AL TIPUS DE CONREU NATURAL QUE FAIG, S’ADAPTEN MILLOR AL NOSTRE CLIMA, 
AFAVOREIXO LA SUPERVIVÈNCIA D’AQUESTES VARIETATS. 
 
PER AQUESTA ULTIMA RAÓ, ES NECESSITA L’AJUDA DE TOTHOM. SOBRETOT LA VOSTRA. 
 
JA VEUREU QUE BONES QUE SON SI LES AGAFEU BEN TENDRES SÓN MOLT DOLCES I ES PODEN MENJAR CRUES! 
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o Joc de pistes de la fava reina Mora (Escola Pi d’en Xandri). Segona adaptació. 
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HOLA A TOTS i TOTES,  
 
ARA US EXPLICARÉ TOT EL QUE SE DE LA FAVA REINA MORA PER QUE EN SIGUEU UNS EXPERTS. 
 
DONCS RESULTA, QUE ES CREU QUE LES PRIMERES FAVES JA  EXISTIEN, COM UN ALIMENT,  
JA FA MÉS DE 6.000 ANYS. LES ANTIGUES CIVILITZACIONS, COM L’EGÍPCIA, LA ROMANA O LA 
GREGA, JA MENJAVEN FAVES. 
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Pista 1: 
Sabíeu que..... els grecs feien corones  amb 
branques d’olivera pels que guanyaven en els 
esports.. 
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En aquella è poca, els soldats del Imperi Roma , seguin 
ordres del seu emperador,, eliminaven a tota la gent 
de Barcelona que no penses que l’emperador era el 
millor.. 

Una llegenda diu que a l’any 303, a la 
vall de Gausac, dins de la Serra de 
Collserola, a Sant Cugat del Vallè s, hi 
vivia un pagè s, en Medir.. 
 
 
. 
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El Bisbe de Barcelona, en Sever, era perseguit pels soldats, així que va decidir 
fugir en direcció cap a Sant Cugat del Vallés, que abans es deia Octavià. 
A mig camí es va trobar en Medir, que sembrava faves. 
El Bisbe es va posar a parlar amb el Medir i li va explicar tot el que passava. 
 
Quan ja marxava, el Bisbe li va demanar al Medir que si els soldats romans li 
demanaven si l’havia vist, ell digues la veritat. 
Abans el Bisbe li pregunta al pagès: “Medir, necessites alguna cosa?”; el pagès 
li va contestar: “Home Bisbe, la veritat es que no tinc massa aigua fresca per 
les meves faves. 
De cop i volta, el Bisbe va donar uns cops 
a una roca i en començar a sortir aigua. 
És on ara hi ha la Font de Sant Sever. 
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Quan el Bisbe ja havia marxat, se sobte les faves van començar a créixer,  i les 
faveres van començar a florí, a fer flors.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En Medir tot conten, es posar a descansar a la ombra de la 
bora del camp.  
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Al cap d’una estona, començar a sentir sorolls de petjades, els soldats eren aquí. 
 

 
 
 
 

 
I dit i fet, els soldats se li van posar davant molt seriós, hi  li van preguntar al 
Medir, i ell els va dir :  
“ Si, sí, oi tant que l’he vist!! Anava 
direcció a Sant Cugat, quan he començat 
a sembrar les faves.”. 
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Els soldats enfadats li van dir : “no ens menteixis, el bisbe ha fugit aquest matí 
no pot ser que les faveres hagin crescut i florit en un matí.” 
 
 
  

 
 
 
Com que no  es creien en Medir , 
se’l van emportar cap a Sant Cugat i el van 
engarjolar a la presó. Juntament amb el Bisbe, que 
el van atrapar pel camí. I els van acabar matant 
uns dies després. 
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Els antics pagesos de Sant Cugat, tenien la creença que si en 
els seus horts hi plantaven faves, les collites els hi anaven 
molt més bé.. 
 
 
 
En Medir es va convertir en el patró dels pagesos i fins hi tot 
van construir una església amb el seu nom. Que encara 
existeix, i on el dia 3 de març, si fa una gran festa. 
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- Recurs 3: Contractes de Guardians de Llavors. 
o Contracte  fava reina Mora:  
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o Contracte Mongeta llaminera: 
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- Recurs Extra: Carta de la Sabine. 
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La sessió 2:” Representem la història de les llavors”, va ser rebutjada per les dues 
educadores. Amb l’afegit que amb els grups de l’Escola Pi d’en Xandri no hi havia temps 
i els/les alumnes no semblaven prou autònoms per fer-ho en tant poc temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió 3: Ens fem experts sobre les llavors. Què necessitem saber?  (2n curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions:  En general, va anar bé. Part de l’interès va ser 
provocat gràcies a la prova de germinació que tenien a la classe i 
que havien d’anar cuidant. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Al ser una part més teòrica no a tots els hi va 
interessar. Va costar que els /les alumnes comencessin a 
interactuar. 
 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:  L’activitat en si es va entendre perfectament. 
Dies abans s’havia fet una introducció amb unes fixes de sembra 
per veure quines necessitats tenien les plantes. 
 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:  

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Els  pictogrames ajudaven en l’explicació. 
 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions:  Els pictogrames van servir com a explicació , i a 
mà alçada van anar dient com preferien investigar. De totes les 
opcions que van sortir, a la següent sessió es van fer els grups i 
es va escollir la pregunta que respondrien i com buscarien la 
informació.  
 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Els /les alumnes van saber indagar en les 
necessitats i informació que haurien de buscar a la següent 
sessió. 
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Sessió 4: l’arribada d’unes llavors estranyes (2n curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Tenien les preguntes clares i en volien saber més. 
Fins hi tot demanaven quan veurien el pagès. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: -  

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: L’activitat en general s’entenia, però la recerca 
d’informació els va costar molt, no tenien cap base. 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Es va veure mola diferencia entre grups i 
individus, pocs sabien buscar informació en llibres ni per internet. 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Amb el material recomanat es fa perfectament. 
No es va utilitzar el recurs d’autoavaluació. Però es va posar el 
gomet de comportament a la llibreta. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: No calia fer cap tipus d’adaptació, però en veure 
que no sabien com buscar la informació, es van fer guies per 
cada pregunta. No va ser molt útil ja que, tampoc se’n sortien.   
Com que els recursos estaven en diferents idiomes es va habilitar 
un espai de l’aula on hi havia diccionaris i les llavors amb lupes 
per poder observar de nou. 
 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Dèficit en la recerca d’informació. 

 
La sessió 4, la vàrem fer el mateix dia que vam sembra les llavors. Revisant les 
respostes del cartell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imatge 1: Alumnes a l’aula d’informàtica investigant la llavor estranya. (Font pròpia). 
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- Recurs extra: Guia per buscar informació (internet i llibres). 
o Exemple de guia per la recerca d’informació de la llavor. 
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Les sessions 3, 4 i 5, dutes a terme amb els/les alumnes de 1er van canviar. Després 
de l’experiència amb els/les alumnes de 2n, havent preguntat a les mestres de 1er el 
nivell dels/les alumnes i tenint una planificació diferent degut a la llavor, és va fer una 
investigació a la inversa. Investigació que consistia en buscar quins eren els paràmetres 
per sembrar la fava reina mora i si ho havien fet correctament. 
 
Els/les alumnes amb les llibretes d’investigació, havien d’anar passant per racons de 
l’hort on hi havia recursos per que ells mateixos anessin contestant a preguntes sobre 
la llavor.  
L’avaluació doncs es realitzarà sobre la nova sessió i els nous recursos. 
 
 

 
 

Sessió 3,4,5: Ens fem experts sobre les llavors. Què necessitem saber? (1er 
curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: la llibreta com a eina va servir per donar part de 
la motivació. Ja que, els hi havíem escrit les preguntes, fet que 
ja va suposar una sorpresa, a més del fet que és personal de 
cada alumne. 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Alta tot hi no saber a vegades com utilitzar el 
recurs dialogaven entre els del grup i si no arribaven a cap 
conclusió ens venien a buscar a les educadores. 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Alta, tot hi haver introduït a l’inici de la sessió 
conceptes nous com distancia, alçada, mesurar amb pams i 
dits, la resposta va ser molt grata. 
  

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Ens va sorprendre, es van moure molt bé pels 
diferents espais. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: -  

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: El haver de canviar l’activitat la adaptació ha 
sigut total. 
 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Els/les alumnes han sigut capaços d’anar 
contestant les preguntes i dialogant amb els companys. La 
problemàtica ha estat a l`hora de respondre les preguntes, s’han 
de fer amb respostes fixes, ja que escriure els costa bastant. 
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La sessió 6: “Visita a la fina del pagès”, finalment ha estat impossible fer-la en els 
dos casos. Amb l’escola Jaume Ferran i Clua, per la poca disposició i demanda 
econòmica per part de l’explotació hortícola. Tot i que es va pensar en anar-la a veure 
des de fora, finalment per temes logístics no es va poder organitzar. En el cas de 
l’escola Pi d’en Xandri, estava tota la sortida organitzada, amb participació de les 
mestres, però finalment per raons meteorològiques és va anul·lar i no es va poder 
tornar a reorganitzar. 
 
La sessió 7: “Fem planter de les llavors”, no és va realitzar en cap dels grups, ja 
que les educadores juntament amb els/les alumnes vam decidir, en les sessions 
d’investigació, que no era necessària. A raó de que les dues llavors utilitzades són de 
sembra directa. A més de que els/les alumnes ja estan familiaritzats amb aquets 
processos des de inici de curs i en el cas dels grups de segon, havien fet les proves de 
germinació. 

Imatge 2: Recursos utilitzats en la sessió d’investigació dels/les alumnes de 1er de l’Escola Pi 
d’en Xandri. (Font: pròpia) 
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  Sessió 8: Plantem! 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: plantar i sembrar són activitats que sempre els 
motiven. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: - 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:-  

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: A causa de l’espai reduït al hort se’ls va guiar una 
mica en quan a la disposició de les llavors en el parterre. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Amb el material corresponent cap problema. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Nosaltres ho vam fer per sembra directa. Tot i que 
s’ha trasplantat alguna mongetera de la prova de germinació. El 
procés de plantar l’han pogut aprendre en altres sessions amb 
planter comprat.  

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: -  

Imatge 3: Sembra de la Mongeta llaminera, dels/les alumnes de 2n de l’Escola Jaume Ferran i 
Clua. (Font: pròpia). 
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Resultat dels dibuixos dels/les alumnes: 

 
 

Sessió 9: Ens imaginem com és una llavor per dins, què deu tenir? 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Per augmentar l’interès es van portar lupes.  

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Es va exposar davant dels companys/es sense 
problema. 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: -  

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: En el cas de 1er, alguns/es alumnes dubtaven i 
copiaven dels del costat. Amb els de 2n molt bé, es van obrir 
converses i discussions interessants. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions:- 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions:-  

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: El ser un procés d’imaginació els propis alumnes 
posen el nivell de les seves capacitats. 

Imatge 4: Recull dels dibuixos de com 
s’imaginen una llavor per dina, realitzats 
pels/les alumnes de 2n de l’escola Jaume 
Ferran i Clua. (Font: pròpia). 
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Sessió 10: Obrim llavors! (2n curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: A tots els/les alumnes se’ls veia observant les 
diferents llavors amb interès i curiositat. 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Amb menor o major mesura segons les ganes de 
dibuixar, però tots ho van fer. 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Entenien que el que veien era la llavor en diferents 
fases de creixement. 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: cada un anava observant i dibuixant el seu ritme. 
Fins hi tot ho anaven comentant entre ells sobre el que 
observaven. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: el més complicat és la planificació ja que s’han de 
tenir preparades les llavors amb 20 dies d’antelació. Per si decas 
es va adquirí un joc amb figures de plàstic, amb les diferents 
etapes d’una mongeta. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Si es fa amb una altre llavor només s’ha de 
canviar el nom i els temps. 
 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: L’expressió artística dels/les alumnes ha estat molt 
bona. 

Imatge 5: Llavors de mongeta llaminera en diferents etapes de creixement per realitzar la 
sessió 10.(Font: pròpia). 
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En el cas dels alumnes de 1er vàrem fer una adaptació, ja que teníem faveres acabades 
d’arrencar i les llavors que havíem posat a germinar, unes no van sortir i les altres es 
van podrir, vam optar per un dibuix científic de la planta, baixant el nivell de l’activitat a 
l’observació i aprenentatge de les parts de la planta i del fruit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 6: Dibuixos científica de les diferents etapes de creixement de la mongeta 
llaminera. (Font: pròpia). 

Imatge 7: Mostra del procés de la sessió 10 
adaptada. Els/les alumnes fent un dibuix 
científic de la favera. Exemples d’alguns 
dibuixos fets pels /les alumnes de 1er de 
l’escola Pi d’en Xandri. (Font: pròpia). 
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Sessió 11: Aleshores... Què és una llavor? (1er curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Dubtava de com aniria l’activitat per que a primera 
hora pensava que poder s’adormien, i no. Quan els hi he dit que 
els explicaria un conte s’han alegrat. Per captar el seu interès 
vam fer que el conte fos un premi, enviat per la Sabine, per haver 
fet  molt bé la investigació. 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: A mida que s’explicava el conte es feien 
preguntes, que a vegades feien perdre l’atenció. 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Aquesta activitat no tenia avaluació, però per 
saber si realment s’havien quedat amb la informació del conte, a 
la següent sessió, 15 dies després, els vam fer dir de forma 
individual a cau d’orella una forma en que les llavors podien 
viatjar i el resultat va ser positiu. 
 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: No era necessària. 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Vam  fer que el conte ens l’enviava la Sabine per 
donar continuïtat el fil conductor. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Vam vaig ampliar els recursos portant llavors de 
diferents tipus de dispersió. I vam adaptar l’aula amb coixins on 
els alumnes podien seure o estirar-se. 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Apta per l’edat. Amb els/les alumnes de 2n, no es 
va fer l’educadora no estava molt convençuda.  
Amb els de 1erI si hi havia alguna paraula complicada s’explicava 
i s’entenia.  

Imatge 8: els /les alumnes de 
1er escoltant el conta del “Petit 
aranyó que volia viatjar”.(Font: 
pròpia). 
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La sessió 12: “Construïm una llavor”, no és va fer amb els/les alumnes de 1er per 
falta de temps i amb els de 2n per falta d’interès per portar-lo a terme, i per la quantitat 
de material.  
 

 
- Recurs 1: Carta de l’Alfred.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Sessió 13:Descobrim què son les varietats d’hortalisses. 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Vam augmentar l’interès amb la carta de l’Alfred 
demanant ajuda per classificar les llavors amb els seus 
corresponents cartells, i que si ho aconseguien els hi donaria part 
de les llavors per l’hort, i així tenir més varietats. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Els va agradar molt el joc, es van forma diàlegs, 
opinions i discussions. 
 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:- 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Un cop explicada l’activitat, van ser totalment 
autònoms, les educadores estàvem com a guies/moderadores. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions:  - 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions:  Si es tenen les llavors cap problema. Sinó s’han 
de canviar noms i fotos. 
Per altre banda, es va fer una fixa per que hi dibuixessin les 
llavors a mode de memòria per tenir a casa. 

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Han sigut capaços de arribar a les conclusions ells 
sols. 

Imatge 9: Carta enviada per l’Alfred per que els/les alumnes l’ajudin a reordenar les 
llavors. (Font pròpia). 
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- Recurs 2 i 3: bosses numerades amb llavors i fixes amb imatge de les plantes, 
el nom i el número. I fixa extra per tenir una memòria de com són les llavors.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 10: Joc de les varietats. Alumnes fent l’activitat. (Font: pròpia). 
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La sessió 14: “Juguem a ser pagesos. Volem varietats?”, estava programada amb 
l’excursió de visita a la Sabine, ja que d’aquesta manera podíem explicar amb calma les 
normes del joc, però degut a la meteorologia l’excursió es va anul·lar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió 18: Fem història amb les nostres llavors. (2n curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: El resultat ha sigut poc satisfactori. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: L’han fet tots però sense massa esforç. 
 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:- 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Hi havia qui no sabia que escriure. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Mitjançant una fixa amb les preguntes ja escrites. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions:  -  

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: complia amb les capacitats, però no les han 
utilitzat el 100%.  
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- Recurs 1: Fixa de que han après. 
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o Respostes dels/les alumnes: 
 
Respostes pregunta 1: 
 

- “es diu mongeta llaminera per que és dolça. Es sembra a la primavera. Ens 
mengem la llavor”. 

- “La mongeta llaminera és una llavor”. 
- “És més dolça que la mongeta tendre”. 
- “He après la diferencia entre plantar i sembrar”. 
- “També he après a investigar”. 
- “La mongeta llaminera la vam sembrar a la primavera hem aconseguit ser 

guardians de la mongeta llaminera”. 
- “No sabia que l’enciam tenia flor, no sabia que volia dir sembrar”. 
- “I l’agafarem al setembre. La llavor és de color vermell” 
- “No sabia com era la mongeta llaminera, però ara si”. 
- “Aprendre com era la mongeta per dins”. 
- “Jo he après que les plantes necessiten sol per créixer i m’ha agradat saber 

com es la mongeta llaminer”. 
- “Les plantes necessiten sol, aigua i terra”. 
- “i també hi ha més mongetes”. 

 
Respostes pregunta 2: 
 

- “Plantar, collir i sembrar...” 
- “Plantar, sembrar la mongeta llaminera, emportar-nos les faves i els enciams”. 
- “Anar el bosc”. 
- “Investigar i plantar la mongeta llaminera”. 
- “M’ha agradat tot.” 
- “Plantar o sembrar diferents coses: tomàquets, enciams, mongetes, alls”. 
- “Regar i plantar”. 
- “Mirar totes les llavors”. 
- “Mirar”. 
- “M’ha agradat aprendre amb els companys”. 
- “Sembrar la mongeta llaminera”. 
- “Emportar-me coses”. 

  
Respostes pregunta 3: 

Imatge 11: Mostra dels dibuixos  fets en la pregunta 3. (Font: pròpia).  
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En el cas de l’Escola Jaume Ferran i Clua, la recol·lecta de les llavors no es va fer fins 
el setembre. Tot hi així vam recol·lectar llavors d’espinacs. La sessió 19 també es va 
deixar pel setembre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sessió 17 i 19: Recol·lectem llavors i fem xarxa amb altres escoles. (1er curs) 

Què s’avalua? Paràmetre avaluat 
 

Avaluació 

Alumnes Motivació i interès GENS POC FORÇA MOLT 

 Observacions: Els feia il·lusió poder obrir les tavelles de les faves 
(les tavelles les va recollir un altre curs i nosaltres les vam posar 
a assecar). Tenien moltes ganes de fer el vídeo i que arribes a 
una altre escola. 
 

 Participació BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Tots han pogut treure faves de dos tavelles. Cap 
alumne a tingut problema per sortir davant la càmera. 
 

 Comprensió BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions:- 

 Autonomia BAIXA MITJANA ALTA 

 Observacions: Tot i saber el que volien dir, els ha costat 
organitzar-se entre els integrants dels grups per gravar el vídeo. 
 

Recursos Aplicació   DIRECTE NO DIRECTE 

 Observacions: Es necessita temps i edició del vídeo. 

 Adaptació CAP POC FORÇA MOLT 

 Observacions:  -  

 Capacitats                      SI NO 

 Observacions: Els/les alumnes han sabut expressar allò aprés 
durant l’any sobre la llavor. 

Imatge 12: Recol·lectem i 
seleccionem les llavors de fava 
reina mora. Últim dia d’hort. 
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- Recursos extra: 
o Fixa Bosc Mediterrani per l’excursió de visita a la pagesa. 
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8.2.  La història continua: adaptació del joc de pistes (sessió 1) de la fava reina Mora, per l’escola Jaume Ferran i 
Clua. 
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HOLA A TOTS i TOTES, ARA US EXPLICARÉ 

TOT EL QUE SE DE LA FAVA REINA MORA 

PER QUE EN SIGUEU UNS EXPERTS. 
DONCS RESULTA, QUE ES CREU QUE LES 
PRIMERES FAVES JA  EXISTIEN, COM UN 
ALIMENT,  
JA FA MÉS DE 6.000 ANYS. LES ANTIGUES 
CIVILITZACIONS, COM L’EGÍPCIA, LA ROMANA 
O LA GREGA, JA MENJAVEN FAVES. 
 
 
ELS NOSTRES AVANT PASSATS JA EN 
MENJAVEN. 

 
 
 
I LES 

VAN DONAR A CONEIXER A MOLTS RACONS 
DEL MÓN. 
 
SABEM QUE A LA ÈPOCA DELS ROMANS A SANT 
CUGAT JA HI HAVIA FAVES PER QUE TENIM LA 
LLEGENDA DE SANT MEDIR: 

 
 

 

 

ERA DE LES POQUES VERDURES QUE 
PODIEN MENJAR A L’HIVERN. 
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La llegenda diu que a l’any 303, a 
la vall de Gausac, dins de la Serra 
de Collserola, a Sant Cugat del 
Vallè s, hi vivia un pagè s, en Medir.. 
 
 
. 
 

 

En aquella è poca, els soldats del Imperi Roma , 
seguin ordres del seu emperador,, eliminaven a 
tota la gent de Barcelona que no penses que 
l’emperador era el millor.. 

El Bisbe de Barcelona, en Sever, era perseguit pels 
soldats, així que va decidir fugir en direcció cap a Sant 
Cugat del Vallés, que abans es deia Octavià . 
A mig camí es va trobar en Medir, que sembrava faves.. 
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Bon dia pagès, que podria 

ajudar-me hem 
persegueixen els soldats 

romans 

Amaguis darrera la pedra i 
quan passin els hi dic que 

no le vist. 

No, farem una cosa, jo ara 
marxaré, però quan passin 

els soldats els hi diu la 
veritat. Que m’ha vist 

passar i que em dirigia a 
Sant Cugat 

N’està segur, 
senyor Bisbe? 

Si, Medir !! n’estic molt 
segur. 

Per cert, Medir necessites 
alguna cosa? 

Doncs la veritat Bisbe 
aquest any les meves faves 

necessiten aigua fresca, 
que no a plogut gaire!!! 
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De cop i volta, el Bisbe va donar uns cops a una roca i en començar a sortir aigua. És 
on ara hi ha la Font de Sant Sever. 
 
Quan el Bisbe ja havia marxat, de sobte les faves van començar a créixer,  i les faveres 
van començar a florí, a fer flors.  
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Els Soldats no es creien el que deia el Medir, 
no podia ser que la fava hagués crescut i fet 
flor amb un matí. 

Els Soldats molt enfadats creient que el 
Medi els prenia el pel,  
Sè’l van emportar a la presó amb el Bisbe. 
Dies després els van matar. 

Pista 4: 
 A l’escola unes reixes noves podem trobar no són 
grises com les de la presó on en Medir va acabar. 
Són verdes com les plantes  que al Hort podem 
trobar. Saps on és? 



LLAVORS AMB HISTÒRIA- Part 2   Ariadna Argemí Romañach 
Projecte d’investigació-acció participativa per ajudar a la transició cap a l’agroecologia escolar en dues escoles de Sant Cugat. 

92 
 

 



LLAVORS AMB HISTÒRIA- Part 2   Ariadna Argemí Romañach 
Projecte d’investigació-acció participativa per ajudar a la transició cap a l’agroecologia escolar en dues escoles de Sant Cugat. 

93 
 

 
Els antics pagesos de Sant Cugat, tenien la creença que si en els seus horts 
hi plantaven faves, les collites els hi anaven molt més bé.. 
 
En Medir es va convertir en 
el patró dels pagesos i fins hi 
tot van construir una 
església amb el seu nom. 
  
Que encara existeix, i on el 
dia 3 de març, si fa una 
gran festa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista 5: 
Per la següent pista trobar amb 
els ulls ven oberts el vostre 
fabulós hort heu d’observar 
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LES FAVES DEL MEDIR NO EREN LES UNIQUES QUE HI HAVIA. 

EN PODIEM TROBAR DE MOLTES MIDES I COLORS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÒ QUE VA PASSAR? ¿ARA 

QUANTES VARIETATS EN TROBEU AL 

SUPERMERCAT? 
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QUE VAN APAREIXER ELS SUPERMERCATS, ON NOMÉS SI VENIA UNA VARIETAT, 

AIXÒ VA FER QUE ELS PAGESOS DEIXESSIN DE CULTIVAR-NE O QUE TOTS 

PLANTESSIN LA MATEIXA VARIETAT DE FAVERA. FENT DESAPAREIXER LES 

ALTRES DE DIFERENTS MIDES I COLORS. 

Pista 6: 
Si a la Sabine vols ajudar, com una 
granota has d’anar a les taules 
verdes, on la ultima pista haurà s de 
buscar.. 
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VAIG ESCULLIR SANT 
CUGAT PER COMENÇAR EL 
MEU HORT ECOLOGIC. 

PERO JO NO ESTAT SEMPRE HORTELANA,  
JO ABANS DE TREBALLAR AL CAMP ANAVA CADA DIA A 
TREBALLAR A UNA OFICINA, FINS QUE M’EN VAIG 
CANSAR, 
 I VAIG VOLER TORNAR A APENDRE TOT ALLÓ QUE EL 
MEU AVI M’HAVIA ENSENYAT DE PETITA QUAN VIVIA A 
UN PETIT POBLE DE FRANÇA. 
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 EL CONTRACTE HEU DE FIRMAR I LA 
VOSTRE HISTORIA AMB LA FAVA REINA 
MORA COMENÇARÀ !!! 

LA LLAVOR DE FAVA REINA MORA EM VA ARRIBAR DE LA MÀ D’UN PAGES DEL 
POBLE DE VALLGOGUINA, EN JOAN SALICRU QUE L’HAVIA GUARDAT I SEMBRAT 
DURANT MOLTS ANYS. 
 
JO LA VAIG CULTIVAR PER PRIMERA VEGADA LA TARDOR DEL 2017 I VAIG FERNE LA 
COLLITA LA PRIMAVERA DEL 2018. 
 
COM QUE LA VAIG TROBAR TAN BONA, VAIG DECIDIR ENVIAR-LA A L’ESCOLA PI D’EN XANDRI,  
PER QUE LA CONEGESSIN I POGUESSIN AJUDAR-ME A FER DE GUARDIANA. 

 

ARA US LA VOLEN FER 
CONEIXER A VOSALTRES, 
¿ELS VOLDREU AJUDAR? 
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8.3. Exemple Bitàcora, dels primers 6 mesos, de les sessions del curs 
2018- 2019  a dues escoles de Sant Cugat.  
 
7 maig 2018 
He contactat amb l’Almodis, de l’Escola Ferran i Clua, de Valldoreix, gracies els contactes fets 
en les reunions d’educadors ambientals de les escoles de Sant Cugat. 
Hem quedat que si que podia fer el projecte a la seva escola, i que algun dia aniré a veure 
l’escola. 
He estat mirant si l’escola Lanaspa Giralt de terrassa treballa amb algun projecte d’hort i li he 
preguntat a la Mariona Espinet perquè posa a la pagina web que fan un projecte d’hort amb 
llengua Anglesa juntament amb la UAB però no m’ha sabut dir res sobre aquest. 
 
18 maig 2018 
Reunió amb l’escola Tecnos de Terrassa i vista el seu hort. 
He conegut a la directora que m’ha fet la visita a l´hort. És un hort amb testos i taules de cultiu, 
força reduït, tot hi que tenen unes jardineres que podríem utilitzar per ampliar-lo. 
M´ha parlat de la Col Bratonera, que va conèixer a un mercat anual que fan aquí Terrassa. M’ha 
passat això: http://www.fundaciosantgalderic.cat/pagesia/projecte-col-brotonera. 
Per altre banda, sembla que podria fer el projecte amb 4t de primària però la unitat didàctica 
especifica que és per cicle inicial de primària (1er i 2n). Caldrà veure que faig/ decideixo.  
(Les mestres estan d’acord en fer-ho, i la directora m’ha dit que compti amb l’escola). 
 
15 juny 2018 
Li envio el projecte a l’Almodis per que se’l miri de cara el setembre quan comenci altre cop 
l’escola.Haig de contactar amb altres escoles de Sant Cugat. 
Han començat exàmens i estic deixant en segon terme el treball, ja que encara no l’he 
matriculat. 
 
Setembre 
 
12 setembre 2018 
He enviat e-mails a l’escola Tecnos, per començar a organitzar com durem a terme el projecte, 
ja que comencen el curs avui.  
(Finalment no vaig rebre cap resposta ni cap negativa així que la vaig haver de descartar. Poder 
era massa tard i ja no els hi interessava.) 
Avui també he contactat amb la Míriam per quedar a veure la seva escola i parlar del projecte i 
acabar de concretar horaris. Hem quedat el dia 24 de setembre, setmana la qual comencen a 
fer l’activitat d’hort. 
 
19 setembre 2018 
Per fi he anat a veure una de les escoles, la del Jaume Ferran i Clua. L’ Almodis m’ha mostrat 
els horts. Hi ha el de P5 just a l’entrada, amb una jardinera molt gran i varies taules de cultiu de 
fusta. Desprès el de segon, que són dos parterres força grans i el de 3er que és el més gran de 
tots, te uns 5 parterres de uns 3 metres, esta molt bé, també hi ha l’armari amb tot el material 
per les feines d’hort. M’ha presentat a la directora, la Marta i em estat parlant una estona a la 
sala de juntes, a fet preguntes sobre que estudio i sobre el conveni amb la universitat i 
l’ajuntament i li hem parlat del projecte. Jo li he explicat que ja portava tot un semestre fent les 
pràctiques a altres escoles i que he estat molts anys fent de monitora de lleure i que se tractar 
amb els infants, per que m’ha semblat que era algo que li preocupava. 
L’Almodis m’ha explicat que el projecte arbre el fan un cop el més , fan fotos amb la càmera 
escolar i algunes fixes on demana les característiques de l’arbre. M’ha ensenyat els arbres, fan 
el liquidàmbar i la morera. 
Quan plou o han de fer fixes es posen a la caseta i si fa bon temps a les taules verdes. 
Els horaris d’hort de 2n curs són dilluns i dimecres a les tardes, i dijous el matí una hora per 
preparà activitats o material. (En aquesta escola només fan hort 3 cursos de primària i tots els 
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d’infantil). 
 
21 setembre 2018 
Porto dies buscant altres pagesos de la zona per tenir un ventall més gran.  
He pensat en contactar amb l’Alejandro un altre noi en pràctiques que ja esta acabant el TFG i 
que ha tingut molta relació amb ells. 
M’ha passat el catàleg del pagès del parc natural de Collserola, i uns quants contactes més. 
Catàleg Pagesia: https://www.parcnaturalcollserola.cat/es/plan-agropecuario/catalogo-de-la-
payesia-de-collserola/ 
Altres contactes:  
La Rural (pagesos de La Floresta): et deixo el mail de la Berta, que és amb qui vaig contactar 
per mail. Ella porta una nova iniciativa de plantes aromàtiques. 
 
berta.935@gmail.com 
 
Arran de Terra (dinamitzadors Alimentem Collserola): et deixo els mails de l'Ariadna Pomar i de 
l'Annais Sastre, que són amb qui he tingut més contacte darrerament. 
 
ariadna@arrandeterra.org; annais@arrandeterra.org. 
 
L’Almodis m’ha passat els dossiers vells sobre el projecte arbre i dels dossiers resum per les 
families, per tal de saber quina es la cronologia de les activitats en general. 
Els acabo d’obrir, els dossiers són fotogràfics, les activitats que si veuen són netejar d’herbes, 
plantar, sembrar, fer planter, regar, mantenir, fer cartells per identificar les plantes, fer 
campanetes espanta ocells, regar i collir. En el cas del projecte arbre, cada més fan una foto i 
miren que va variant.    
 
24 setembre 2018 
He visitat l’hort de l’escola Pi d’en Xandri i conegut a la Míriam. Durant un moment  hem estat 
parlant soles però de seguida ha hagut d’anar a buscar una classe per portar-la a l’hort mentre 
els portava a fer una visita de primer dia, ja me l’ha ensenyat a mi. És un hort molt ben muntat 
i ben aprofitat amb arbres (llimoner, olivera, taronger,...), compostador i dipòsit d’aigua. Hi ha 
parterres delimitats on m’ha comentat que van fer rotacions. Mai deixa de estar plantat, es veu 
que les famílies de l’AMPA s’organitzen per cuidar-lo al període de vacances d’estiu. 
Hem quedat que pels horaris que es fan aquest curs, finalment el projecte el fem amb els 
alumnes de 1er. 
No fa cap projecte concret sinó que te activitats que ha fet durant els anys que porta coordinant 
l’hort, i que ja sap que li funcionen. Se la veu amb ganes de fer coses noves i de treure encara 
més suc a l’hort.  
Avui l’Almodis ha començat l’hort amb els nens de 2n, amb els que realitzaré el projecte,  ja 
havíem quedat que com que farà presentació i repartiment dels dossiers, que no passava res 
si no hi anava. 
Pel que m’ha  comentat  l'únic que han fet es ordenar els dossiers que malauradament li han 
caigut anant a la caseta i s’han barrejar totes les fulles. Pel que ha utilitzat l'hora d'hort i l'ajuda 
dels nens per ordenar-ho tot. 
 
25 setembre 2018 
Avui ha sigut el primer dia a l’escola pi en Xandri, avui la Míriam m’ha presentat als alumnes  i 
les professores, toquen els dos grups seguits, de les 8:45h- 9h a les 10:15h-11h que van a 
l’esbarjo. Teòricament són 45’ per cada grup. Haig de dir que al final han sigut uns 30’. Quan 
hem arribat a la classe casi ja són les nou, ja que la Míriam també és l’encarregada de controlar 
l’entrada dels alumnes i d’agafar incidències. 
Un cop amb la classe hem baixat a l’hort, hi ha anat observant tot allò que durant l’estiu havia 
anat creixent, hi anaven repassant els noms de les hortalisses que hi havia.  
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Jo avui he fet d’observadora majoritàriament, i veure com treballa 
la Míriam i com actuen els alumnes. Com a molt he repetit el meu 
nom a cada alumne que me’l demanava i poc més. 
Amb una de les classes ha agafat algunes fulles, una d’elles era 
de menta i l’altre no recordo si de tarongina, i els ha fet tocar les 
rugositats i el tacte que tenien. 
A passat molt ràpid els temps. Un copa ha arribat l’hora de pujar a 
classe, com a mètode per que els alumnes s’espolsessin els peus 
de la terra de l’hort han cantat una cançó mentre caminaven cap 
amunt. 
El pròxim dia a hauria d’apuntar la lletra, els alumnes han respost 
molt bé, l’han seguit, i ja se la sabien. 
Un detall interessant és que no els fa fer fila a l’hora de marxar, 
simplement fa que la segueixin en grup i respectant els alumnes 
que estan a classe. 

 
26 setembre 2018 
He conegut els primers alumnes de l’Escola Ferran i Clua.  
La sessió a començat anant a buscar les alumnes a la seva respectiva classe (avui toca la 
classe A). La Núria la seva mestre, ha fet una senzilla presentació, comentant-los que aquest 
any farien hort  i els ha explicat 4 normes, com sortir respectant el silenci, sense corre..... 
Li ha passat la paraula a l'Almodis (presentant-la, i molts nens han fet el comentari de que ja la 
coneixien del menjador i de l'aula d'acollida). Ha començat explicant que ella seria la "mestre" 
de l'hort, i que el que faríem era aprendre a com portar un hort i que el que creixes ho collirien 
i s'ho emportarien a casa (ha estat una explicació simple i ràpida, per que es fessin una idea 
molt general). Els ha comentat també altres normes i per últim m'ha presentat a mi, comentant 
que amb ella farien uns projectes i amb mi uns altres (crec que en aquest moment haguéssim 
hagut de presentar-nos com un conjunt, no com ella farà això i jo faré lo altre). 
  
Amb els grup d’alumnes hem anat a la caseta, els hi ha explicat bé els projectes, que hi havia 
el dels arbre, en el qual veurien / aprendrien com va canviant al llarg del curs i de les estacions 
i que li faran una foto cada més per veure tota l'evolució al final, i a més que farien un dossier. 
Mentre anava explicant els nens anaven posant el nom a unes fundes plàstiques (cal dir-ho 
reciclades), fet que a provocat que les alumnes no prestessin atenció en les explicacions fins 
que veien un cop d'atenció. 
  
Continuant, han repartit fixes que havien d'anar apilant per després posar-les a la segona funda 
plàstica, que seria el dossier de l'Hort. 
Els nens feien comentaris sobre si pintarien , amb molt entusiasme. 
Posat tot el seu lloc, hem anat a veure l'hort. 
Els hi ha presentat l'hort i els ha fet reflexionar/ veure en quin estat es trobava. L'hem vist tot 
ple de herbes i de plomes, molt brut en general. L'Almodis els ha explicat algunes normes, com 
no pujar a la bora que rodeja la terra on cultivaran, no cridar per que està envoltat de classes..., 
els ha fet escollir quin terraplè volien dels dos, i ens hem posat mans a la feina. 
Aquí jo ja he entrat més activament , mentre l'Almodis anava a buscar material per netejar la 
part asfaltada i uns cubells, hem fet dos grups uns trien la porcaria i els espanta ocells, canyes..; 
i els altres començaven a treure les herbes que ens feien nosa per cultivar. Mentre arrencaven 
aquestes, hem anat trobant fruits de l'hort de l'any passat, com tomàquets secs, verds i patates. 
Les hem guardat per després poder-ho ensenyar a la resta del grup. 
A mida que anàvem omplin els bidons de herbes, les anaven portant als compostadors, que 
estan al hort dels de 3er. 
Les alumnes han treballat en conjunt molt activament i motivades, amb més o menys 
companyarisme i competitivitat. En alguns moments se els ha hagut de recordar (això fent els 
dossiers) que tots faríem el mateix i que per tant no valia la pena barallar-se. 
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Per acabar, ens hem posat a les taules de pícnic verdes per que tots poguessin veure i comentar 
sobre el que havien trobat del hort del curs passat. I han decidit que enterrarien un tomàquet 
sec per veure que passava. Aquí hi ha hagut una comunicació Almodis - Núria per dur-lo a 
terme com a experiment a la classe, punt que crec que ha estat molt bé. 
He pogut veure el dossier de hort, es tracte de moltes fixes unes dotze on hi ha hortalisses, que 
han de dibuixar mitjançant la tècnica d’unir punts amb els números consecutius, i després 
pintar-los. 
  
Sobre aquestes fixes, jo hi afegiria que hi posessin el nom en català, castellà o algun idioma 
que sàpiguen més, ja que hi ha diversitat cultural, almenys en aquest grup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octubre 
 
1 octubre 2018 
Hem continuat amb el mateix procediment que l’últim dia, però avui amb el segon grup de la 
classe B, on la mestre es la Carme. 
Me presentat, i després hem anat a la caseta a fer els dossiers i posar el nom a les fundes 
plàstiques per guardar-los. 
Amb aquest grup la cosa ha anat més ràpida hi hem pogut anar a veure la morera i parar-nos-
hi, l’Almodis els hi ha fet una petita introducció, inferint amb les parts que hauran d’anar 
observant i els ha mostrat la diferencia entre les dues moreres de l’escola, i recordant una 
activitat amb cucs de seda que van fer algun altre any.  
Vista la morera hem anat a l’hort, estaven molt motivats hem anat a buscar els bidons i hem 
començat a arrencar herbes, com més ple el bidó més motivats estaven. Uns altres alumnes 
han desembolicat la mànega i altres ha ajudat a l’Almodis a escombrar. 
Els hem recordat que la terra unida a les arrels l’havien d’espolsar per no quedar-nos sense. 
En general el grup a treballat amb autonomia, i tranquil·litat. 
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2 octubre 2018 
Avui he conegut els dos últims grups d’alumnes de 1er, d’en Pi d’en Xandri. 
Com amb els altres, la setmana passada em baixat a l’hort a veure com estava després de no 
veure’l en tot l’estiu. 
 
3 octubre 2018 
Toca la classe B, el grup 2, hem fet altre cop la preparació dels dossiers i hem explicat quin 
arbre estudiaríem, en aquest cas el liquidàmbar. Li hem anat a fer un cop d’ull i hem anat cap a 
l’hort. Estaven molt entusiasmats traient les herbes, tots participaven activament. Sobretot si 
n’arrencaven alguna de ben grossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 octubre 2018 
No hi ha hagut hort, els de 2n han anat a una excursió a conèixer les abelles, i la Miriam els ha 
hagut d’acompanyar. 
 
10 octubre 2018 
Hem acabat de deixar els parterres sense herbes per poder posar l’adob el pròxim dia quan ens 
el portin. Després hem anat a buscar unes rodes que havien recollit per reciclar i les hem 
transportat entre tots al hort de 2n. 
Es increïble com els agrada jugar a fer forats i remenar la terra. 
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11 octubre 2018 
He anat un estona del matí per començar a fer les llibretes d’investigació. Hem decidit que 
aprofitaríem uns paquets de fulls que ja tenen forat i posar-me un “fastener” per enquadernar-
ho. Així que me passat mig matí tallant paper. 
Cap a les 12 havia quedat amb l’Alfred de La rural, per parlar-li del projecte i que m’ensenyes 
el que feien i com ho tenien muntat. 
A quedat tot una mica a l’aire però a accedit a participar, tot i que no se’l veia molt convençut, 
ja que el tema d’anar-hi amb els alumnes a conèixer-lo, i fer-ho per “amor al arte”, no li semblava 
bé, ja que deia que li estaven venint empreses de menjador i altres que li havien demanat i els 
havia dit que no. Així que hem quedat que miraria si per un preu mòdic de un euro per nen 
(m’ho ha acceptat) ho podrien fer. Li haure de comentar a la Marta i a l’Almodis.  
M’ha explicat com va acabar fent de pagès i hem quedat que anem parlant per veure quina 
llavor podrien donar al projecte. 
La Rural seria una bona opció per que queda a prop de l’escola i si pot arribar fent una petita 
excursió. 
 
15 octubre 2018 
Comencem amb el primer grup altre cop, avui a tocat abonar l’hort. L’Almodis ha fet que 
portessin fems de cavall, d’una hípica on munten els seus fills, per aquí Valldoreix. 
Els hi hem explicat els alumnes que faríem avui hi per que, la paraula fems a causat sensació. 
Algú que sabia que volia dir la paraula, ha dit que era caca i tots s’han escandalitzat. Els hem 
explicat que no els havia de fer fàstic, que era aliment per les seves plantes, que havia estat 
tractada i preparada. Han acabat agafant-ho amb les mans sense cap mena de fàstic, quan un 
ho ha fet, els altres darrera.  
Però primer, amb els rasclets hem descompactat una mica la terra de l’hort, ja que estava força 
dura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 octubre 2018 
Avui ja ha sigut un dia més interessant, amb els alumnes de 1er hem recollit el blat de moro de 
l’hort amb el primer grup. Abans n’hem observat la planta, on els alumnes s’han fixat en que era 
molt llarga, que les fulles eren diferents i que hi havia uns pels, que al veure on era la panotxa 
han vist que sortia d’allà. Hem collit tots els fruits estiguessin o no madurs (la Míriam volia treure 
ja les plantes per posar alguna altre cosa). En rotllana hem pelat algunes panotxes. S’han fixat 
que hi havia formes i mides diferents, i els hi he explicat d’on venia, i tot hi que a l’hort només 
teníem el de color groc, en realitat hi havia blats de moro de moltíssims colors i mides.  
Per transposar-ho a les cases dels alumnes, he comentat que hi havia un tipus de blat de moro 
que els agradava molt i que es menjava el cinema, i amb un moment ho han endevinat. Hem 
buscat les diferencies entre els dos el blat de moro de les crispetes i el que havíem collit. Ha 
costat una mica , ja que no tenien present la llavor. 
Per últim, la Míriam els ha ensenyat una manera de deixar-los assecar per poder-ho guardar o 
per penjar-ho fora i que s’ho mengin els ocells. Nosaltres ho hem penjat a la caseta de les eines. 
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Amb l’altre grup com que ja havíem collit totes les panotxes, em fet directament la rotllana i les 
hem obert. Aquesta activitat els hi ha agradat molt, no se si pel fet de treure capes i veure que 
hi ha dins, però a tots se’ls veia encuriosits. Com que sobrava temps, i la Míriam havia trobat 
feia unes llavors que no sabia si estarien en bon estat hem fet la proba de flotabilitat, amb els 
alumnes, en aquest punt els hem preguntat que volien fer amb aquelles llavors, partint de la 
teoria que si flotaven no estaven en bon estat i si es quedaven el fons podíem plantar-les, 
perquè estaven bé. 
Hem introduït la paraula Hipòtesi. Finalment han decidit que plantarien moltes de les bones 
però que volien provar amb alguna de dolenta per saber si era veritat o no. 
Ho hem deixat sota la tauleta de l’hort per si plovia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
17 octubre 2018 
No hi he pogut anar per practiques. 
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22 octubre 2018 
Toca projecte arbre. Hem anat a observar el liquidàmbar, jo la veritat és que he fet 
d’observadora, ja que no tenia massa idea de la informació que els donaria, ni amb quin 
objectiu. Primer amb l’Almodis com a guia, han anat descrivint l’arbre. Els ha fet fixar-se en que 
les fulles tenien un color característic i que per terra ni havia moltes, amb l’objectiu d’explicar 
que era un arbre de fulla caduca i que volia dir. També ha sortit la pregunta de si era un arbre o 
un arbust ja que el de l’escola es molt petit. També han pogut observar els fruits ja que es veu 
que fins entrada la tardo no cauen. 
Feta l’observació hem anat a la caseta a fer algunes fitxes del dossier. Han pintat la portada on 
hi apareix un liquidàmbar i parts com el fruit i la fulla. No ha donat temps ha fer cap fitxa més 
de la tardor. 
Curiosament cap alumne a preguntat per com era la flor o si en feia. 
 
23 octubre 2018 
Avui com els altres dies jo no saba que faríem, sinó que he anat observant, La Míriam ens a 
sorprès a mi i als alumnes, amb carbasses  i tomàquets, un cop hem arribat a l’hort. Resulta 
que els van collir a principi de curs amb els de 6é i els havien deixat a la caseta, provocant que 
s’estiguessin fent malbé. 
La proposta d’avui doncs era extreure les llavors dels tomàquets i les carbasses. Mentre 
parlàvem dels dos fruits els hem anat obrint per mostrar els alumnes que eren les llavors, i com 
s’havien d’extreure. 
Amb els tomàquets els hem passat per una reixa fent un puré (que hem deixat fermentant a la 
caseta) i les carbasses amb una mica d’aigua i a seca en un diari. 
Tots els alumnes han entès el procediment i l’han executat dins les seves capacitats sense 
problema. Es veien motivats i curiosos, només algun ha tingut un punt d’avorriment al final. 
Com que es una feina una mica laboriosa l’activitat la començat un grup , i la acabat l’altre. 
Ha estat una bona experiència, jo de llavors de tomàquet no n’havia extret mai.  
 
24 octubre 2018 
Amb la classe A, hem observat la morera ja que tocava Projecte Arbre. L’Almodis ha fet 
l’explicació per que com em passava amb el liquidàmbar d’aquets arbres en sabia poc o res. 
Igual que amb la sessió amb la classe B, els hem anat a buscar a classe i hem anat directe a 
veure la morera. Ens ha explicat que és un arbre de fulla caduca, que és una planta originaria 
d’Asia, és un arbre de tipus ornamental (hem hagut d’explicar el significat de la paraula), que 
pot arribar a ser molt alt, com els que hi ha al costat de les taules verdes, i que té un fruit 
comestible pels humans. I he entès el que van dir un dels primers dies dels cucs de seda, són 
les fulles que s’utilitzen per alimentar-los. 
Al pati de l’escola hi ha dos tipus de moreres que podem distingir per la fulla, com van dir els 
nens una té forma de cor (és la que estudiaran) i l’altre sembla una pota de conill o una pota de 
porc (comentaris dels alumnes). 
Un cop explicat tot això, hem anat a la caseta fer el dossier, ha donat temps a pintar la portada. 
En general tots tenen bones habilitats artístiques, tan aquest grup com en el de dilluns. A alguns 
els hi costa escriure amb agilitat, no se si per que és principi de curs o per que aprenen més a 
poc a poc, però de moment són pocs casos. 
 
29 octubre 2018 
Tenia examen no hi he pogut anar. Han fet projecte arbre amb el grup 2. 
 
30 octubre 2018 
Avui la Míriam no hi és , i amb la confiança de la mestra he portat jo la sessió. 
He portat cartrons, fil, papers, llapis i diaris amb la intenció de començar un projecte nou fent 
un petit herbari dels arbres de l’hort. Per que els alumnes comencin a familiaritzar-se amb la 
sistematització a grau molt elemental. Aquesta familiarització o prova le volgut fer per que fa 
uns dies que amb la Míriam que vam parlar d’un possible herbari amb els de tercer, ja que he 
anat descobrint que tenen molts arbres útils al pati de l’escola, com el cirerer d’arboç o el lloure, 
o totes les aromàtiques. Així que ha sigut una prova. 
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Els he explicat els alumnes que era un herbari, que serviria de guia als pròxims alumnes en cas 
de que els noms escrits de cada arbre s’esborressin o si volien saber si un arbre fora de l’escola 
era el mateix que els de l’hort. 
Els he ensenyat com fer-ho i em fet grupets de 2 o 3. El tema de premsar l’han entès. La 
dificultat ha sigut a l’hora d’escriure la fixa. Era conscient de que a 1er ja saben llegir i escriure 
però no quin nivell d’autonomia escrita. Han treballat bé en grups, si no sabien algo o no ho 
acabaven d’entendre m’ho preguntaven. A donat temps de premsà varies fulles però la fixa 
tècnica no ha sortit massa bé. Caldrà portar fixes més preparades, i fer-ho a les taules de fusta 
per que els hi sigui més còmoda.  
Amb el segon grup no hi ha hagut massa diferencia. Hem apilat totes les pagines i les em 
premsat amb els cartrons i el fil i l’hem deixat a la classe d’art. 
A veure si qualla l’idea. 
 
Sortint havia quedat amb la Sabine, quin “xou” per arribar els Jardinets de la Serreta. 
M’ha ensenyat el lloc, es un terreny amb força pendent, així que hi ha terrasses. M’ha explicat 
com treballava i alguns plans de futur que tenia. Realment se li veia que li agrada el que fa. I 
ho manté gracies a voluntaris que l’ajuden amb les feines. En acabat m’ha porat les llavors que 
havia triat pels alumnes. Era la fava reina mora , no tenia gaires llavors, per que es va deixar 
de congelar-les i algunes se li van fer malbé però en teníem de sobres. Ja tenim pagès i llavors 
per començar el projecte!!! 
 
31 octubre 2018 
Castanyada a l’escola. No hi ha hort. 
Hi he anat igualment a acabar les 
llibretes, que ja tinc la portada i le 
imprès per poder acabar-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
 
1 novembre 2018 
Després d’un atac de pànic per que l’Alfred no hem deia res i demanar mongeta llaminera a Les 
Refardes per correu urgent. Avui m’ha trucat i m’ha dit que tenia llavors per mi, així que he anat 
a veure’l i m’ha dona uns quants quilos de mongeta llaminera que tenia per allà (això ha dit). 
M’ha comentat que no sap en quin estat estaran i que fes prova de germinació. M’ha fet la 
broma de que si no els hi havia portat algo d’agraïment, la veritat ni ho havia pensat. 
Les llavors que m’ha donat també eren de Les Refardes. 
Ja que estava a prop de l’escola he anat a imprimir i plastificar coses pel joc de pistes, la sessió 
1 del projecte Llavors. 
 
5 novembre 2018 
Comença l’acció. He arribat abans per poder amagar les pistes, les he amagat pel seu hort i 
llocs on anem mentre fem hort. Taules verdes, font de renta mans i per l’hort. 
Hem anat a deixar les coses de l’Almodis del servei de menjador i em fet entrar els alumnes, 
sobre la taula hi havia una caixa amb remitent els alumnes de 2n B, ha costat veure-la. L’han 
obert i han trobat una carta de l’Alfred i una targeta plastificada. Han llegit la carta. El recurs de 
la carta és igual al de la unitat didàctica. 
La caixa a causat sensació així que han prestat atenció mentre un dels alumnes llegia la carta, 
tot i que pel mig a costat. 
Hem anat cap a fora per llegir la targeta. Quan han sentit la paraula hort s’han esverat i han 
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començat a buscar les pistes.  
Un cop trobades totes hem anat a seure els bancs a llegir l’història, aquí la cosa no ha anat tan 
bé, qui tenia la pista o qui volia llegir la començat a llegir, però s’ha fet molt llarg el text. Per 
cridar altre cop l’atenció dels distrets fèiem una pregunta o comentari explicatiu.  
El que ha donat més a parlar ha sigut lo dels mercats i els supermercats, uns quants han dit 
que a casa van a comprar al mercat, sovint. 
Com que ha quedat una mica de temps hem aprofitat per portar unes rodes que faltaven per 
reciclar-les i fer jardineres. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
6 novembre 2018 
Com que ha començat a fer fred la Míriam tenia preparada una activitat per donar menjar els 
ocells. Ha portat unes boles de llavors i una bossa per reomplir les menjadores que ja hi ha pel 
pati de l’escola.    
Ens hem posat en rotllana a l’entrada i hem observat el menjar pels ocells i quin contingut tenia. 
La Miriam els ha explicat per que els hi posaríem menjar i l’ha anat repartint. Alguns nens 
comentaven que a casa també tenien menjadores pels ocells. 
Les del patí són casetes de fusta fetes per alumnes d’altres anys en un taller fet per un pare i 
unes altres són peles de taronja amb un cordill.  
Com que des de l’any passat que no se’ls hi posava menjar les hem omplert i també hem anat 
penjant algunes boles. 
Amb l’altre grup hem fet el mateix però a la part de baix del pati i al hort. 
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7 novembre 2018 
Segon grup que ha rebut el sobre misteriós. Aquest cop he fet veure que arribava tard, per que 
la Roser(la conserge) tenia una carta per la classe. L’hem obert i els alumnes l’han llegit a la 
classe, un cop llegida el grup que li tocava hort ha anat a buscar les pistes. El problema de fer-
ho així és que els grup que no li tocava hort, s’ha quedat amb ganes de saber més, que pot ser 
bo o dolent. La cerca de les pistes ha anat molt bé, aquesta classe en general respon bé a totes 
les activitats. El problema a tornat a ser altre cop la lectura de les pistes. Alguns semblaven 
distrets, altres ho estaven. Podríem dir que ha sigut una segona rèplica que posava a proba el 
recurs/activitat de la història de la llavor, amb el joc de pistes. Una part funcionava però l’altre 
no massa. 
També  han comentat que alguns anaven a comprar al mercat i hem comtat quants tipus de 
mongeta coneixien i han vist que eren molt poques comparat amb la gran quantitat que ens 
deia la història que hi havia. S’han sorprès de la gran varietat de mongetes que existeixen. 
Amb aquesta classe ja no ha donat temps de fer res més. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12 novembre 2018 
Tercer grup. A falta de temps per fer una nova versió de les pistes he improvisat una mica la 
part de la lectura. La part de buscar les pistes ha continuat anant bé i els ha agradat. 
He fet que tractessin els dibuixos com endevinalles, que els hi semblava que volien dir les 
imatges. La solució era la part de darrera. Poder ha captat una mica l’atenció però els trossos 
més llargs costava. 
El haver d’endevinar les pistes ells mateixos ja feien discussió i parlaven dels temes. 
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13 novembre 2018 
Aquesta setmana e l’escola Pi d’en Xandri hi ha la setmana Biocultural. Així que l’activitat a 
l’hort d’avui està anul·lada. He aprofitat, i com que amb la Míriam ja hem quedat que la propera 
setmana començarem el projecte de la Berta, he començat a fer les pistes per l’altre llavor. 
 
14 novembre 2018 
Ultima classe de 2n que ha fet el joc de pistes. Com que ja havien llegit la carta, hem anat 
directament al pati, hem llegit la targeta que ens donava la primer a pista i a buscar les altres. 
A l’hora de llegir, hem fet lo d’endevinar que va donar una mica més de bon resultat i després 
si jo veia que alguna cosa es podia no llegir els feia llegir la part més rellevant. 
Ha sobrat una mitja hora hi hem pogut acabar d’estendre els fems per l’hort.  
L’Almodis en totes les sessions a participat ajudant-me a descriure conceptes i posant ordre si 
feia falta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 novembre 2018 
Avui toca projecte arbre, però abans hem fet les proves de germinació. 
Un cop al pati els hem explicat que faríem. En una rotllana em explicat que el Alfred m’havia 
trucat per recordar-me que abans d’arribar la primavera, quan hauríem de plantar les mongetes, 
havíem de fer una prova de germinació, per veure si les llavors estaven en bon estat , ja que 
les tenia des de feia temps.  
Hem preguntat que volia dir, si han acostat força han dit que “havíem de plantar-les i veure 
quines creixien”. 
Ens hem posat a treballar. Amb uns recipients tipus peixera han posat terra hi hem plantat una 
llavor cada un. A cada forat dos llavors. Ho hem deixat a l’hort ja que la pròxima setmana 
sembrarà l’altre meitat. A i ho hem regat. 
Després hem anat a fer projecte arbre. Han continuat fent la portada si algú no l’havia acabat i 
la següent fixa on han de descriure les parts del arbre que se’ls hi pregunten en l’estació de 
l’any en que es troben (la tardor en aquest cas).  
Com que hi havia molt soroll l’Almodis al cap d’una estona ha fet com una correcció en veu alta 
de la fixa per si tots havien respost totes les peguntes. 
 
20 novembre 2018 
Avui em començat amb els de 1er Llavors amb història. Com que amb els de segon es va fer 
llarga la lectura he resumit a lo mes rellevant i a vocabulari més simple. 
He amagat les pistes i cap a buscar els alumnes. 
Sortint de la classe i passant per consergeria ens han aturat dient que si érem la classe de 1er 
dels .... , i que havia arribat una carta per ells. 
L’hem agafat i ens hem assentat als coixins de l’entrada. La carta es una versió resumida que 
ha anat prou bé. Tant pel temps com pel dinamisme. 
Hem sortit a l’hort a buscar les pistes, estaven només per la zona de l’hort. 
Un cop trobades hem anat a dalt al pati de l’entrada i als bancs hem llegit les pistes, no a donat 
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temps a llegir la meitat i estava costant ja que no tenen agilitat en la lectura.  
I molts trossos els he acabat llegint jo. 
Una solució seria fer-ho inicial-ment molt més simple i genèric i duran les altres sessions que 
també rebin carta de la Sabine i així anar tractant els temes no tant de cop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 novembre 2018 
Amb un nou recipient i la bossa de mongetes hem 
fet la prova de germinació de l’altre classe. El 
tema germinació poder no el tenen controlat però 
has sabut intuir el que era la prova de germinació 
(també els hi hem explicat que les llavors eren 
velles). Em sembrat les llavors i cap a la caseta a 
fer projecte arbre. Com que ve de camí hem vist 
la morera, que ja li queden poques fulles. I hem 
començat la fixa i també el dibuix final. 
També hem deixat el recipient a l’hort per sembrar 
la setmana que ve. 
 
26 novembre 2018 
Hem anat a l’hort hem agafat un recipient que no sabíem que era i en una rotllana, els hi he 
explicat lo de la prova de germinació, han discutit per veure que podia ser, i hem fet una 
conclusió entre tots. 
Em sembrat i a fer projecte arbre. 
Aquest cop ens hem emportat el recipient per portar-lo a classe i que el vagin regant, i vegin 
com comença a créixer. 
Les llavors hem fet que les sembressin a prop de les parets del recipients per tal de veure el 
procés des del inici, veure les arrels en creixement i l’estructura s’encera de la planta. 
 
27 novembre 2018 
Toca fer altre cop el joc de pistes però aquest cop reinventat de nou, totalment. Per tal de fer-
ho més curt només me enfocat en la historieta, deixant de banda tots els temes més social o 
més científics, ja que alguns ja es comenten a la carta. 
Buscant que els nens es fessin la llavor més seva vaig buscar llegendes o histories, de sant 
Cugat o de la fava, per extrapolar-la. Hi hem vaig trobar amb una tradició ja existent. La llegenda 
de Sant Medir i les seves faves. 
Per altre banda, en aquest cas, per que estesin més atents he fet que cada pista porti a una 
altre. Ha funcionat força millor que l’altre. Però he hagut de llegir jo per que anem amb el temps 
just. 
Ha donat temps de trobar-les totes. I han trobat un altre motiu per plantar faves. 
A més a més, la llegenda del Medir encara es present al poble i fan festa, d’aquesta manera 
doncs, provoco que lliguin la llegenda i la festa amb l’hort. 
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28 novembre 2018 
Últim grup de la prova de germinació. Mateix procediment sense canvis rellevants. 
 

 
 
Gener 
 
14 gener 2019 
Excursió per conèixer la vegetació del mediterrani. Aquesta activitat ja esta programada de cada 
any, en fan dues, una a l’hivern i una a la primavera.  
Es tracte de que els alumnes coneguin les plantes autòctones del mediterrani, de la seva zona. 
Aquesta sessió la coordinat més l’Almodis, ja que la fet varies vegades i sap on trobar cada 
planta, poder se les coneix més i tot. El meu paper aquí va ser d’ajudant i observadora. 
Un cop arribats al bosc hem anat veien les diferents plantes, i l’Almodis anava explicant les 
seves característiques i curiositats. 
En general els alumnes estaven atens i alguns aportaven les seves curiositats. 
La Blanca, la pedagoga, ens ha acompanyar, la professora de 2n B esta de baixa. 
 

 
 
16 gener 2019 
Avui he fet la prova de gravar les sessions per poder treure més informació i més objectiva i 
concisa. Ja que abans no disposava de càmera.  
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Ha sigut com una sortida botànica. 
Conceptes i plantes ensenyades durant l’excursió i comentaris dels alumnes: 

- Diferencia entre pi blanc i pi pinyoner. 
- Diferencia entre roure i alzina, ha sortit el tema de caduca i perenne. A donat una norma 

mnemotècnica, caduca: que caduca com els iogurts., que li cauen les fulles.  
- Diferencia entre arbust i arbre.  

o Resposta dels alumnes: “es un arbre que esta creixent”;  “Arbust, de les arrels 
en surten varis peus. I l’arbre en te un i més gros”. 

Un comentari de la mestra ha sigut que no mengin allò que no coneixen, arran de lo dels 
espàrrecs. 

- Galzaran, té unes boles vermelles que surten del mig de la fulla, són verinoses ni els 
ocells se les mengen serveix per guarní la casa per nadal. Es una planta que punxa 
molt. Ara no és pot recollir perquè esta en perill d’extinció. 

o Definició perill extinció dels alumnes: “que la planta es mor”, “que en queden molt 
poques”. 

- Marfull: fa unes llavors que només mengen els ocells així els ajuden a fer la digestió, a 
nosaltres ens fan mal. 

- Heure, que ofega els arbres, i els mata. Planta de les tanques de les cases. Planta amb 
molta força. Els alumnes han fet la comparativa amb les heures que han conegut fora 
de l’escola. 

- Esparraguera, són els espàrrecs que ningú cull, la mestra si implicava fent comentaris 
també. Molts alumnes comenten que n’han collit. 

- Arinxol: fulla en forma de cor, té moltes punxes i es enfiladissa. Té uns filaments, per 
enfilar-se. No fa servir una corda d’escalada té unes petites lianes. Flor molt petita i les 
llavors també, és vermellosa. 

- Roser silvestre. 
- Garric: és un tipus d’alzina, perenne, però punxa molt més, arbust de sota bosc.  
- Llentiscles: útil per fer arbres al pessebre. La llavor tampoc es comestible només pels 

ocells. 
- Bruc: útil per fer tanques vegetals, i per fer escombres. Té una flor molt petita. 
- Gatosa: de les poques plantes de fa flor a l’hivern, són grogues i punxa molt. 
- Estepa borrera: la fulla enganxa, i és petita. Nomes te 5 pètals i es més petita. 
- Estepa negra o blanca: negre, flor blanca, la fulla més rugosa i blanca, flor lila, la fulla 

es mes de vellut , més blanquinosa. 
- Madroño o cirerer d’arboç: el fruit a la tardor, no punxen, però si en menges més de 7 

pots emborratxar-te perquè tenen alcohol a dins. 
- Romaní, no sabien quina era i això que l’havien fet servir al matí amb el taller de les 

olives amb l’ortiga. 
- Mare selva o lliga bosc: les fulles surten de dos en dos, la flor fa molt bona olor. 
- Rogeta: és molt urticant, llavor verda i rodona, i es una mica invasiva, s’enganxa molt. 
- La margarita: no hauria d’estar plantada aquí. 

Esbarzer: d’on surten les mores. A l’escola n’hi ha una molt semblant que és tòxica, el Roldo 
(emborratxa cabres). 
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21 gener 2019 
Han fet projecte Arbre, tocava fer les fixes corresponents a l’hivern. Jo no hi he assistit tenia 
examen. 
 
22 gener 2019 
La classe dels llops ha estat removent el sòl, ja que de les gelades i el poc rec de l’hivern, s’ha 
compactat molt. La Miriam anava aixecant el sòl amb la forca i els/les alumnes anaven 
esmicolant la terra i passant el rasclet. 
Tots els nens han volgut fer servir les eines amb ganes, però hem anat fent torns. 
Hem preparat el tros de parterre per plantar la fava reina mora de la Sabine, i un parterre on un 
altre curs de l’escola plantarà patates. 
 Amb el poc temps de les sessions i donat que els infants han sembrat altres vegades. Hem 
decidit que uns prepararien el sòl i els altres sembrarien. 
En general els infants han sigut força autònoms i han entès el per que fèiem aquetes accions.  
La classe dels mussols ha estat la que ha sembrat. Arribats al hort hem aplanat el sòl i han 
contat, quantes plantes hi havia al parterre de faves del costat, per saber quantes llavors havien 
d’agafar ells. 
Han fet parelles, ja que la quantitat de llavors que ens van donar no és molt gran. Els hem 
marcat on plantar i ells havien de fer el forat més gran amb el punxo, introduir les faves, i tapar. 
La Míriam els ha explicat posant com exemple una alumne com i perquè sabia d’enterrar la 
llavor però amb delicadesa i sense compactar-la, ja que sinó la llavor no podria créixer.  
Per part de les educadores ha faltat una mica d’organització, però el ser dos ja ho hem 
solucionat. L’explicació de plantar l’hem donat una mica per sobre. 
Com que han sobrat uns minuts, la Miriam ens a mostrat menjar per ocells. Un tipus era amb 
llavors i l’altre amb insectes secs, els/les alumnes si han interessat fent servir els sentits, tocant 
i olorant. 
 
23 gener 2019 
Tocava projecte Arbre, les fixes d’hivern. Amb aquest grup fem el liquidàmbar. 
Abans d’anar a fer les fixes hem anat a fora a veure com estava el liquidàmbar, per poder fer 
una foto mental de totes les parts i poder respondre les preguntes. Han observat que no tenia 
fulles, que havia brotat, per moltes de les branques velles que té. El tronc grisos. 
També hem descobert les margarites d’hivern. 
Hem repartit els dossiers, i després de repassar l’estació de l’any, hem començat les fixes. 
Fent les fixes un ha dit: “les branques del liquidàmbar semblen varetes com les del Harry Potter”,  
Hem continuat parlant de que no tenia fulles, i com que estaven fent soroll l’Almodis a començat 
a fer les preguntes de forma col·lectiva. Ha sortit com era el tronc i si tenia brots i de quin color. 
“Ja te brots i eren de colors marronosos i vermellosos”. 
Hem acabat just les preguntes abans de marxar, 
 
28 gener 2019 
Projecte arbre, fixes hivern, de la Morera. 
Primer hem visitat la morera, per fer la foto mental i cap 
a la caseta a fer les fixes. 
Abans de començar les fixes hem observat les 
mongetes de la prova de germinació, que ja estan molt 
altes i les vam haver de posar amb un tutor. 
Les preguntes de les fixes les hem fet grupalment. 
Costa una mica la descripció per part d’alguns 
alumnes.  
Hem parlat que la morera es poda cada any i que vol 
dir podar i com s’escrivia. 
Mentre els/les alumnes anaven responent les 
preguntes , amb l’Almodis comentàvem com estava 
anant la prova de germinació i que fer-ne, ja que 
encara feia massa fred i ja tenia flors. 
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Hem pogut acabar  totes les preguntes. I portar les mongeteres a la classe. 
 
29 gener 2019 
Vam presentar la llibreta d’investigació, i cada alumne va decorar la portada i va posar el títol i 
el nom.  Per que tinguessin una guia els hi hem enganxat una etiqueta per posar “hort”. 
Algun es queixava de que no li sortia alguna lletra.   
Els hem deixat llibres per que miressin imatges, com a inspiració. 
Han estat molt tranquils i autònoms. 
Els/les alumnes anaven fent jo me posat a acabar llibretes i hem comentat alguns temes amb 
la Miriam, com els les fixes de sembra de Plantea. 
Ens ha sobrat temps, a l’hora de marxar ja hi havia la gran majoria d’alumnes ja la tenia 
acabada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 gener 2019 
Projecte arbre, fixes hivern.  
 
4 febrer 2019 
Durant l’excursió pel bosc els /les alumnes van anar agafant mostres de les plantes que van 
anar explicant. Ara n’hem de fer un mural per treballar a classe. 
La mestre ens ha donat unes fixes botàniques que ha preparat, per que quan tinguin la mostra 
a la mà puguin buscar quina planta és, en cas de no recordar-ho 
A més, avui farem ¾ d’hora cada grup, per petició de les mestre. 
Hem començat amb l’explicació de l’Almodis sobre que feríem i com. 
Necessitàvem: les plantes, tisores, “Aironfix”, paper d’embalar i rotuladors. L’activitat a consistit 
en identificar quina planta tenien, enganxar la mostra amb “aironfix” i posar el nom a sota. 
Ha sigut una bona activitat de caire botànic. Els /les alumnes es veien interessats buscant les 
plantes per saber el nom. 
Hi ha hagut un nen que s’ha clavat alguna punxa, però ho hem solucionat. 
Han tingut força autonomia en la identificació. 
L’activitat la començat mitja classe i la acabat l’altre mitja. 
Abans d’acabar cada grup a plastificat una branqueta de galzeran, per empotar-se a casa 
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5 febrer 2019 
Portada de la llibreta amb els altres dos grups. 
En aquest grup hi ha hagut una portada ben curiosa. L’alumne estava dibuixant unes plantes i 
el cap d’un moment, he tornat a passar i estava pintant blau, minuts després dibuixava més 
altes les plantes, i al minut a tornat a pintar amb blau. Al final li he preguntat que volia dir el seu 
dibuix: “es que com que estic regant les meves plantes, aquestes creixen , i com que vull que 
creixin més les he tornat a regar”. 
Avui també han estat molt tranquils i han anat fent. També els hi costa escriure una mica. 
Hi ha hagut un grup d’alumnes que s’han posat a parlar d’insectes, arran d’un dels llibres.  
La Miriam m’ha demanat algunes idees per altres cursos i me’n ha comentat alguna que havien 
fet (api amb colorant i el laberint de la germinació). 
Les educadores hem anat voltant per la classe ajudant els/les alumnes amb el que han 
necessitat. 
 
6 febrer 2019 
Mural del Mediterrani.  
Com amb els altres dos grups també hem fet 45 min cada un.  
Amb aquesta classe hem presentat el projecte com a herbari portàtil. Estaven molt intrigats per 
que a la taula hi havia una bosseta amb llavors, els he explicat que les havia anat a buscar 
aquest matí, que eren d’una varietat d’enciam recuperada, l’enciam llengua de bou, hem fet una 
mica de mímica per recordar el nom, hi hem continuat. He descrit que era un herbari: és com 
un recopilatori, un llibre (“un diccionari de plantes” ha dit un alumne), que porta molta informació 
sobre cada planta com el nom, el nom científic (hem explicat en que consistia amb un exempls). 
També hem explicat que com a bons investigadors podem documentar les plantes. 
Lo d’herbari portàtil es perquè amb l’”aironfix”, plastificaran una mostra d’una planta (roure i 
alzina) i una etiqueta amb el nom de la planta i el nom del/la alumne. S’ho emportaran a casa.  
Hem fet parelles per que s’ajudessin entre ells. Han treballat de forma autònoma i amb interès. 
Per últim, hem fet un repàs de les plantes del mural. 
Hem netejat l’aula i hem portat el mural a la classe per penjar-lo 
 
7 febrer 2019 
Els/les alumnes de 1er, han rebut els contractes de guardians amb una carta de la Sabine. 
D’aquesta manera es volia començar a implicar les mestres en les activitats de l’hort. 
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8 febrer 2019 
La Míriam hem va demanar que si la podia ajudar a explicar com funcionava el 
vermicompostador, a les classes de 3er. Així que avui han après a muntar-lo i a iniciar-lo. 
Les matèries primes han sigut diaris, cartró dels rotllos de paper de WC, fulles seques i oueres. 
La fruita i verdura fresca l’hem ret de la cuina de l’escola i els cucs els hi va portar algú de 
l’ajuntament, crec, a la Míriam. 
Després d’explicar el procés i el funcionament, l’han començat a muntar. El primer pis ha sigut 
fàcil per que no els hi ha fe gaire fàstic però després els he hagut de convèncer per que 
s’embrutessin les mans. Amb les mans i tisores han anat trossejant les fruites i verdures que 
els hem posat. Només dos alumnes han volgut tocar els cucs. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 febre 2019 
FESTA 
 
12 febrer 2019 
Com que la setmana passada vam iniciar el vermicompostardor, avui amb la classe de 1er l’hem 
anat a veure i a conèixer els cucs que hi viuen. A diferencia dels de 3er no han tingut massa 
problema en començar a agafar els cucs. Els hi hem tirat una mica de menjar, que va sobrar 
del divendres. 
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13 febrer 2019 
Avui hem presentat la llibreta que servirà per escriure els seus 
pensaments i fer les seves autoavaluacions. Hem enganxat amb 
gomets d’estrelletes la pauta per avaluar-se segons colors, hem 
revisat com seria el seu funcionament i han posat el nom i el curs. 
Després els hem ensenyat que era un calendari de sembra, i els 
han estat observant i investigant durant un moment per poder 
explicar com fer-lo servir. Hi hem intentat predi quan havien estat 
sembrades les plantes que plantaríem avui. Feta l’explicació hem 
anat a l’hort a plantar planter. 
A l’acabar la sessió han fet la seva primera autoavaluació. 
 
 
18 febrer 2019 
Em presentat la llibreta i descobert i investigat les fixes per sembrar. 
Després hem anat a plantar el planter. Han hagut de decidir on plantaven i després de 
l’explicació de les hortalisses han plantat majoritàriament cebes i enciams. 
 
19 febrer 2019 
Per familiaritzar els/les alumnes de 1er amb les llavors i veure quin era el seu interès i 
comportament davant les diferents llavors hem fet una activitat nova. 
Tenien unes llavors en un full en blanc sense nom, i ala pissarra s’han escrit els noms havien 
d’endevinar quina llavor corresponia als noms d’hortalissa o arbre escrits a la pissarra. I al final 
de la classe donaríem les respostes. 
S’han interessat igual per les llavors grans i petites. Deixant-se impressionar per les mides. 


