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Resum 

En el present treball s’exposa el projecte proposat per als alumnes del Centre de Formació d’Adults 

de Sant Cugat del Vallès, un grup de joves d’entre 16 i 18 anys que es troben en risc d’exclusió i 

vulnerabilitat social com a conseqüència del seu historial de fracàs escolar. Es proposa l’hort com 

a eina educadora de treball competencial i desenvolupament personal dels joves, així com a mitjà 

per fomentar el treball en equip, l’adquisició d’hàbits d’estudi i autonomia.  Tanmateix, la 

implementació de les sessions educatives a l’hort tenen com a objectiu educar en la sensibilitat 

ambiental, fomentant el pensament crític, el diàleg i el debat envers la situació d’emergència 

climàtica en la que vivim actualment.  En aquest treball s’exposa la metodologia utilitzada per la 

creació del material didàctic que servirà com a guia durant el desenvolupament del projecte en el 

futur.  

 

 

Abstract  

The present work exposes the project proposed for the students of the Centre de Formació 

d'Adults de Sant Cugat del Vallès, a group of youths between 16 and 18 years old who are at 

risk of exclusion and social vulnerability as a result of their school failure. The orchard is 

proposed as an educational tool for the competence work and personal development of this 

students. Furthermore, the implementation of the educative sessions at the orchard have the 

aim of educating in the environmental sensibility, promoting the critical thinking, the dialogue 

and the debate about the situation of climatic emergency in which we live nowadays.  This 

work presents the methodology used for the creation of the didactic material that will be used 

as a guide during the development of the project in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius pel desenvolupament sostenible (ODS) treballats al TFG 

La comunitat on es desenvolupa el projecte proposat és la del Centre de Formació d’Adults (CFA) 

de Sant Cugat del Vallès, l’equip docent del centre i l’alumnat d’entre 16 i 18 anys (agents principals 

del projecte). Aquests joves tenen un historial molt marcat pel fracàs escolar, i presenten carències 

pel que fa al seu coneixement sobre medi ambient, canvi climàtic i funcionament dels ecosistemes, 

entre d’altres. El projecte es desenvolupa a l’hort urbà de la Xarxa Municipal del Barri de Sant 

Francesc, on els alumnes treballen el sòl, sembren, planten i tenen cura d’una de les parcel·les de 

l’hort urbà.  

El projecte proposa l’hort com a eina pel desenvolupament personal i competencial dels joves del 

centre i té com a objectiu proporcionar els coneixements bàsics, així com oportunitats significatives 

de participació, per tal de que els alumnes construeixin la seva pròpia visió sobre al problemàtica 

ambiental, els seus efectes i les solucions que es poden posar en pràctica per pal·liar les 

conseqüències. Això s’aconsegueix mitjançant el treball regular a l’hort, on els alumnes estableixen 

una relació directa amb la natura i l’entorn en el que aquest es troba. 

L’impacte final del projecte en el cas de que es pogués realitzar durant els propers anys al CFA, 

inclouria un augment de l’interès per part dels alumnes envers a temes relacionats amb el canvi 

climàtic i el medi ambient, així com un increment en el grau d’autonomia, responsabilitat i habilitats 

relacionades amb la competència social i ciutadana. 

Per tot lo explicat anteriorment, es considera que els ODS treballats en aquest TFG s’engloben 

dins de l’àmbit de les Persones i del Planeta. Dins l’àmbit de les Persones destaca l’ODS 4 

principalment “Educació de qualitat: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 

promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per tothom” i concretament la meta 4.7 

“assegurar que tots els alumnes adquireixen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per 

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

desenvolupament sostenible i els estils de vida saludable”. Dins de l’àmbit Planeta, el TFG ha 

treballat l’ODS 13 “Acció pel clima: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els 

seus efectes”, més concretament la meta 13.3 “Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat 

humana i institucional envers la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, els seus efectes 

i l’alerta primerenca”.  

La UNESCO destaca la importància de l’educació afirmant que “la educación puede y debe 

contribuir a una nueva visión de desarrollo mundial sostenible" (UNESCO, 2015). Remarca que 

són els individus els que s’han de convertir en agents del canvi i que per tant, necessiten 

coneixements, habilitats, valors i actituds que els hi permetin contribuir amb el desenvolupament 

sostenible.  

 



Adaptació TFG al confinament (COVID-19). 

La idea inicial pensada per la realització del TFG es va veure greument truncada per la declaració 

de l’estat d’alarma per part del Govern, doncs es basava en la realització de sessions educatives 

a l’hort amb els alumnes del CFA Sant Cugat del Vallès per tal de poder avaluar si el 

desenvolupament d’aquestes incrementava l’interès dels joves per l’educació, la seva capacitat 

d’expressió oral i escrita, així com un desenvolupament de la competència social i ciutadana.  

Finalment, es van poder realitzar tres sessions els dies 5, 9, i 12 de març de 2020. Davant la 

impossibilitat de realitzar més sessions i seguir amb el desenvolupament del projecte, ha sigut 

necessària l’adaptació d’aquest TFG.  

Gràcies al gran ventall de possibilitats que va oferir la Universitat de Barcelona, aquest treball s’ha 

pogut formular com una proposta de projecte que podrà posar-se en marxa al CFA Sant Cugat del 

Vallès durant el curs escolar 2020-2021 i endavant.  

La situació viscuda a causa de la pandèmia a nivell mundial per la COVID-19 ha afectat en la 

realització dels pràcticums i TFG’s, la docència a la universitat i en l’àmbit personal, a causa de 

malaltia per COVID-19 d’un familiar. Fer front i superar la incertesa que aquesta situació ha generat 

en tots aquests àmbits ha suposat, sens dubte, un aprenentatge personal molt valuós pel meu 

desenvolupament com a persona i futura docent. 
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1. Introducció : contextualització i justificació del projecte 

 

El Centre de Formació d’Adults (CFA) de Sant Cugat del Vallès treballa amb gent de totes les 

edats, però es preocupen especialment per l’alumnat jove d’entre 16 i 18 anys que té un 

historial molt marcat pel fracàs escolar continuat i que en conseqüència, ha abandonat els 

seus estudis recentment. En aquest grup de joves s’inclouen aquells que tot just acaben 

d’arribar al nostre país, entenen el castellà, però no han pogut accedir a uns estudis 

professionalitzadors per què no tenen el nivell necessari.  

 

El principal objectiu del CFA és permetre que aquests joves s’insereixin novament al sistema 

educatiu, doncs tal i com va establir la resolució del Parlament Europeu el 19 de gener de 

2017, l’educació i la formació són la millor protecció contra l’atur i l’exclusió social (Parlamento 

Europeo, 2017).  

 

Al CFA treballen pel benestar dels alumnes, garanteixen una orientació acadèmica, personal 

i professional i preparen a l’alumnat per presentar-se a les proves d’accés de grau mig, obrint 

un ampli ventall de noves oportunitats per aquests joves 

 

Segons l’últim informe de la Fundació Foessa sobre l’exclusió social i pobresa al 2019, la taxa 

d’exclusió social entre els joves de 18 i 24 anys és d’un 22,6%, en front a un 14,2% a l’any 

2007. Dins dels 35 indicadors d’exclusió social, s’identifiquen 3 relacionats íntimament amb la 

exclusió en la educació: la no escolarització, la falta d’estudis de la població activa i 

l’analfabetisme de les persones majors a 65 anys (Fundación Foessa, 2019).  

 

Així doncs, l’elecció d’aquest projecte s’ha efectuat en base a dos criteris: la possibilitat de 

plantejar un projecte que s’adeqüés als meus interessos personals, permetent un 

desenvolupament personal i competencial, i que aquest fos rellevant per la comunitat 

educativa del CFA. 

 

Dins dels interessos personals s'inclouen la vocació per la docència, així com la voluntat de 

realitzar un TFG que tingués un component social important, on la finalitat és ajudar a un dels 

col·lectius més vulnerables, els joves en risc d’exclusió i vulnerabilitat social. S’inclouen també 

interessos relacionats amb l’ensenyament de la biologia, les competències cientificotècniques 

i l’horticultura.  
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Tanmateix, aquest projecte neix com a resposta a una necessitat específica del centre 

educatiu; la creació d’un projecte que fomenti el treball en equip entre els estudiants, 

l’adquisició d’hàbits de treball i estudi així com coneixements funcionals i significatius.  Aquest 

es basa doncs en el potencial de l’hort com a eina de transformació i treball competencial.  

 

2. Hipòtesi   

 

La posada en marxa del projecte proposat permetrà avaluar si realment el treball a l’hort 

serveix com a eina de desenvolupament personal i competencial. La hipòtesi formulada és 

que aquest projecte ajudarà a incrementar el percentatge d’alumnes del CFA Sant Cugat del 

Vallès que passa satisfactòriament les proves d'accés a grau mig, augmentant així la proporció 

d’alumnes que adquireixen estudis professionalitzadors, reduint el risc de vulnerabilitat i 

exclusió social.  

 

Aquesta seria una primera hipòtesi quantitativa, tot hi que és imprescindible remarcar la 

hipòtesi qualitativa del projecte, on es suposa que aquest ajudarà a incrementar les capacitats 

comunicatives i socials de l’alumnat, facilitant la seva incorporació al món laboral i millorant la 

seva autoestima, responsabilitat i autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

3. Objectius  

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és utilitzar el treball a l’hort com una eina per aconseguir 

que els alumnes del CFA adquireixin un aprenentatge significatiu i funcional, així com hàbits 

d’estudi i treball, reduint d’aquesta manera el risc d’exclusió i vulnerabilitat social. 

 

Tanmateix, es pretén potenciar el treball en equip i incrementar el seu interès pels estudis, 

així com el desenvolupament de les competències transversals vinculades amb les relacions 

interpersonals, la identificació de les pròpies capacitats i la millora de l’autoestima. 

 

Els objectius específics del projecte que permetran assolir de manera 

exitosa l'objectiu principal són els següents:  

 

- Adquirir coneixements relacionats amb els continguts curriculars i nocions bàsiques 

d’horticultura i educació ambiental. 

- Fomentar la millora de la competència comunicativa oral i escrita dels joves 

proporcionant oportunitats de participació significativa durant el desenvolupament de 

les sessions a l’hort i mitjançant les activitats proposades en el material didàctic. 

- Potenciar el treball cooperatiu i desenvolupament de la competència social i ciutadana 

mitjançant el treball a l’hort, on els alumnes treballen amb un objectiu en comú, prenen 

decisions conjuntament i comparteixen experiències durant el procés.  

- Desenvolupar la capacitat d'observació, pensament crític i recerca d’informació.  

- Augmentar la motivació i implicació de l’alumnat durant el procés d’aprenentatge per 

mitjà d’activitats molt diverses, contextualitzades, productives o complexes.  
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4. Marc teòric 

 

4.1 Origen del sistema agrari dominant i les seves conseqüències  

 

4.1.1 La Revolució Verda 

 

La Revolució Verda, iniciada durant la dècada dels anys cinquanta (després de la segona 

guerra mundial), va sorgir amb la clara finalitat de generar elevades taxes de productivitat 

agrícola. Aquesta revolució tenia com a base la mecanització de l’agricultura (amb tractors i 

maquinària pesada), selecció genètica de varietats de cultiu d’alt rendiment, l’explotació 

intensiva dels camps i l’ús massiu de fertilitzants químics, pesticides i herbicides (Ceccon, 

2008).   

L’autora Eliane Ceccon remarca l’existència d’una segona revolució verda durant els anys 

noranta, centrada en la creació d’organismes genèticament modificats (OGM), coneguts 

popularment amb el nom de transgènics. Afirma que ambdues revolucions van realitzar-se 

amb la ideologitzada missió d’acabar amb la fam al món, i que aquest argument s’utilitza 

encara reiteradament per la seva defensa i justificació (Ceccon, 2008).  

La modernització agrària va tenir un efecte empobridor per les cultures locals i en canvi 

enriquidor per la indústria, com diu Rist (2002) citat per (Calle Collado et al., 2010), “comenzó 

a imponerse, con el apoyo institucional de las políticas agrarias, en las zonas rurales de todo 

el mundo en contra de las formas tradicionales campesinas de manejo agroganadero como 

elemento fundamental para el crecimiento económico de la base urbano industrial en los 

países enriquecidos”.  

 

 

 

Figura 1: La revolució verda com a principal agent per l’establiment del sistema agrari 

dominant actual i les seves conseqüències. Font: elaboració pròpia.  
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Així doncs, el que en una primera instància es proposava com a eina per lluitar contra la fam 

al món, va acabar convertint-se en un complex entramat que té com a objectiu promoure els 

interessos globals d’un grup cada vegada més reduït de grans corporacions transnacionals 

que de manera conscient impulsen i governen els diferents eslavons de la cadena 

agroalimentària globalitzada (Delgado Cabeza, 2010). Llerena del Castillo i Espinet Blanch 

(2017) es refereixen al model de la revolució verda afirmant que aquest concentra el poder 

del sistema agroproductiu en poques mans.  

 

4.1.2 Conseqüències del sistema agrari dominant: la triple crisi 
 

L’establiment d’un sistema agrari globalitzat ha tingut un impacte social, econòmic i ambiental, 

provocant el que Collado et al., (2012) denomina com una “triple crisi”.  

Sevilla Guzmán i Soler Montiel (2010), destaquen com a repercussió social negativa la 

marginació i destrucció dels sistemes agroramaders de pagesia i familiars locals, debilitant els 

mecanismes d’integració sociocultural a les zones rurals.  

Calle Collado et al., (2010) fa referència a la incapacitat del sistema global per garantir una 

vida digna. Tot hi que travessem un període en el que els aliments que circulen podrien nodrir 

dignament a tota la humanitat, la fam augmenta i supera xifres desorbitades. De manera 

anteposada, en els països desenvolupats, més de tres-cents milions de persones pateixen 

obesitat i més d’un milió sobrepès.  

El mateix autor, en un altre article, afirma que el sistema agroalimentari global “expulsa de sus 

territorios y de sus manejos tradicionales a productores en el Norte y en el Sur, no produce 

una alimentación de calidad, sana”  (Collado et al., 2012).  Delgado Cabeza (2010) cita a 

(Patel, 2008) afirmant que obesos i famèlics són dues cares de la mateixa moneda, vinculats 

entre si per xarxes de producció que porten els aliments des del camp fins la nostra taula.  

Des del punt de vista econòmic, es podria deduir que aquest model agrícola no va tenir un 

caràcter molt positiu per la majoria de pagesos del tercer món. Pels treballadors rurals ha 

significat sous miserables, atur i migració (Ceccon, 2008).  

Resulta molt interessant la visió que dona sobre aquest aspecte l’autora Eliene Ceccon (2008), 

on remarca que “la revolución verde vino a ofrecer semillas de alta productividad que en 

condiciones ideales y con grandes cantidades de fertilizantes y agrotóxicos pueden garantizar 

una alta productividad. Pero si falta cualquiera de estos insumos, habrá altas probabilidades 
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de fracasos en la productividad de las cosechas y no podrán pagarse las deudas contraídas 

para la adquisición de los insumos”.  

Entenem doncs que la Revolució Verda va tenir un impacte negatiu en diferents dimensions 

de l’agricultura, el que ha propiciat que anys posteriors, incrementi significativament la 

desafecció pel sistema agroalimentari dominant i el sorgiment de nous models de consum.  

Finalment, la tercera i última de les parts que conformen aquesta “triple crisi” és la degradació 

ecològica i ambiental. El sistema agrari actual, al introduir el transport de milers de kilòmetres 

d’insums i productes transformats, es responsable de la meitat de les emissions de CO2  

(Collado et al., 2012).  

Sevilla Guzmán i Soler Montiel (2010) fan referència a la introducció de formes de 

deteriorament en els béns ecològics com l’aire, l’aigua, la terra i la biodiversitat.  

Ceccon (2008) destaca l’erosió del sòl com a conseqüència de la inadequada manipulació de 

la terra, segons explica la investigadora brasilera en maneig ecològic del sòl Ana Primavesi 

(1988). Aquesta autora afegeix també que “el uso indiscriminado de agrotóxicos y fertilizantes 

químicos han esterilizado el suelo, reduciendo al mínimo su actividad microbiana y la fauna 

del suelo, además de haber provocado la contaminación de las aguas subterráneas”.  

Aquesta contaminació d’aigües subterrànies i l’enriquiment de les aigües superficials 

(continentals i costeres) comporta, per exemple, el creixement explosiu d’algues i el 

consegüent trastorn en el equilibri biològic de l’ecosistema.  

La compactació del sòl per l’activitat de les màquines agrícoles destrueix la fauna que ajuda 

a controlar altres éssers vius que podrien fer malbé el cultiu, sent aquest un altre exemple que 

utilitza Ceccon per justificar l’impacte ambiental i ecològic del sistema agrari globalitzat. 

 

4.2 L’agroecologia com alternativa  

 

4.2.1 L’Agroecologia 
 

Actualment no existeix un consens sobre el que significa el terme "agroecologia". La 

multiplicitat de significats reflexa una realitat complexa en la que convergeixen interessos, 

pràctiques i disciplines diferents, propi d'un camp emergent (Llerena del Castillo & Espinet 

Blanch, 2017).   
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Wezel i Bellon (et al. 2009) en una revisió recent del concepte d’agroecologia van afirmar que 

existeix confusió en aquest terme perquè amb ells es fa referència a una disciplina científica, 

una pràctica agrícola o un moviment social o polític.  

L’agroecologia va néixer com a concepte científic durant la dècada de 1930, i no va ser fins la 

dècada de 1980 que va utilitzar-se per fer referència a una pràctica agrícola. Finalment, durant 

la dècada de 1990 va establir-se com a moviment social. 

 

 

 

 

 

 

Segons Sevilla Guzmán i Soler Montiel (2010) va ser en la dècada de 1970 quan 

l’agroecologia va començar a configurar-se com a resposta teòrica, metodològica i pràctica a 

la crisi ecològica i social que la modernització i industrialització alimentària va generar a les 

zones rurals. 

Per tant, l’agroecologia es simultàniament un moviment social, una ciència i una pràctica 

agrícola que tenen un fonament compartit: la utilització dels recursos naturals de manera 

ecològica, en harmonia amb l’ecosistema i totes les formes de vida que l’habiten.  

Tal i com afirma (Calle Collado et al., 2010), l’agroecologia és “un enfoque científico para el 

análisis y evaluación de los agroecosistemas y sistemas alimentarios y una propuesta para la 

praxis técnico-productiva y sociopolítica en torno al manejo ecológico de los recursos 

naturales” . 

De forma més precisa, segons Sevilla Guzmán i Soler Montiel (2010), l’agroecologia té com a 

objectiu i objecte d’estudi la utilització dels recursos naturals des d’una perspectiva ecològica 

a través de formes d’acció social col·lectiva per tal d’establir sistemes de control participatiu i 

democràtic, en els àmbits de la producció i la circulació. Els autors fan referència a la 

imprescindible utilització ecològica dels recursos naturals que permet la potenciació de la 

biodiversitat ecològica i sociocultural, així com el disseny de sistemes d’agricultura sostenible, 

en contraposició al model proposat per la revolució verda.  

Figura 2: L’agroecologia està formada per 3 entitats diferents. Font: elaboració pròpia, 

adaptat de Llerena del Castillo i Espinet Blanch (2017) 
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Podríem determinar doncs, que l’agroecologia neix com a resposta a un sistema inicial obsolet 

i es converteix de manera inevitable en “un referente pluriepistemológico, transdisciplinar y 

sistémico que impulsa la recuperación cultural, la diversidad biológica y la emancipación social 

a lo largo del sistema alimentario” (Llerena del Castillo & Espinet Blanch, 2017). 

4.2.2 Agroecologia escolar i educació ambiental 
 

Llerena del Castillo i Espinet Blanch (2017), en el seu llibre “Agroecología escolar”, afirmen 

que l’agroecologia escolar és un subcamp format per la intersecció del camp de la 

agroecologia i el de l’educació, on l’agroecologia ajuda a crear vies de diàleg entre aquesta i 

l’educació per la sostenibilitat.  

Els mateixos autors defineixen l’agroecologia escolar com un camp emergent que promou la 

praxis educativa “que también representa una aportación sociocultural y crítica a la educación 

para la sostenibilidad”. L’agroecologia escolar per tant, planteja treballar al voltant d’entorns 

com l’hort escolar, el taller de cuina o el menjador escolar. Aquests poden ajudar a impulsar 

experiències d’acció educativa, transversals i diverses, que vinculen l’escola amb la comunitat 

o territori i fomenten l’autonomia i la participació de l’alumnat (Llerena del Castillo & Espinet 

Blanch, 2017).  

Mayer (1998) citant a Sauvé (1993) fa referència a la educació afirmant que el seu paper ja 

no és el de transmetre un saber determinat, sinó que ha d’utilitzar-se com a eina de 

desenvolupament però per la construcció de societats sostenibles, cito textualment, “fundadas 

en el respecto hacia las formas de vida, en las cuales se cuestionan los modelos 

socioeconómicos y se abre un espacio para producir un nuevo saber, conjuntamente y a 

través de un enfoque crítico”. 

Els diferents autors citats anteriorment remarquen la importància de l’educació com a peça 

fonamental del canvi, on l’agroecologia escolar marca un camí i uns possibles passos a seguir.  

Segons la UNESCO, “Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados 

con la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertirse en agentes de 

cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para 

contribuir con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial para alcanzar este 

tipo de desarrollo” (UNESCO, 2017).   
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4.3 L’hort com a eina de transformació i reducció de la vulnerabilitat 
 

4.3.1 Atenció a la diversitat 
 

Tal i com afirma el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, “l’atenció a 

la diversitat dels alumnes és una tasca complexa que esdevé un dels reptes per als professors 

a l’hora de planificar i desenvolupar la seva activitat docent”.  Aquesta atenció a la diversitat 

implica respectar les diferències i l’especificitat dels alumnes, els processos i moments 

maduratius, així com els diferents ritmes i estils d’aprenentatge (Generalitat de Catalunya, 

2013). 

En definitiva, vetllar per facilitar l’aprenentatge, estimular la potenciació de les capacitats i la 

motivació perquè l’alumne assoleixi l’èxit mitjançant la construcció d’una educació inclusiva i 

adaptada a les necessitats específiques de cada alumne.  

Herrera y Guevara (2019) fan referència a l’educació inclusiva afirmant que “La educación 

inclusiva constituye un reto para todos los sistemas educativos, en la cual se garantiza una 

educación con calidad y equidad a lo largo de toda la vida (Life Long Learning), sin estar 

condicionada a razones de salud, procedencia, género, capacidad económica, etnia, lugar de 

residencia, orientación afectiva sexual o cualquier otra”.  

Segons el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2018), formar alumnes 

competents és, entre d’altres: 

- Afavorir l’autonomia i la capacitat de desenvolupar idees pròpies. 

- Potenciar la capacitat de decisió i el treball en equip. 

- Impulsar la defensa de les pròpies opinions i valorar i respectar la dels altres. 

En el mateix document citat anteriorment, s’ofereixen diferents estratègies i metodologies per 

tal de millorar aquesta atenció a la diversitat i adaptar i personalitzar el procés d’aprenentatge. 

Algunes de les propostes són: 

- Flexibilització del temps d’aprenentatge. 

- Programacions a l’aula atentes a la composició diversa dels alumnes.  

- Fomentar el desenvolupament de les pròpies capacitats. 

- Propiciar situacions en què l’alumne pugui decidir. 

- Desenvolupar propostes per fomentar el treball en equip / treball cooperatiu. 

- Donar importància a l’establiment dels hàbits de treball i rutines. 

- Establiment de regles de comportament clares i assumpció de compromisos 

individuals i col·lectius.  
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Tenint present doncs tot el context plantejat anteriorment, podríem determinar que el treball 

de manera regular a l’hort escolar pot convertir-se en una eina educativa molt potent per joves 

que estan en una situació de vulnerabilitat social.  

L’hort és un entorn flexible, que s’adapta a les necessitats de cada alumne i on s’estableix un 

vincle emocional positiu amb el medi i, de forma indirecta, també amb el sistema educatiu. 

L’autonomia, el treball en equip i el respecte a les opinions dels altres es poden desenvolupar 

durant les sessions on l’alumnat ha de decidir quines seran les hortalisses que es plantaran a 

l’hort, en quin ordre i de quina manera, si es fa de manera assembleària, com proposa 

Rekondo (2015). L’hort també permet el plantejament de tasques molt diverses, adaptades a 

les capacitats i interessos de l’alumnat.   

 

4.3.2 Desenvolupament de competències transversals i educació en valors  
 

La veritable essència del procés educatiu és el desenvolupament de les competències 

transversals, la formació integral de les persones i la seva progressiva capacitació per la vida, 

com a individus, ciutadans i membres actius i responsables de la comunitat en la que viuen 

(Fernández Herrero, 2011).  

En el mateix article, l’autora destaca la importància d’aquesta capacitació de les persones per 

tal de que puguin participar i conviure en una societat democràtica i plural, resolent de forma 

pacífica els conflictes que inevitablement es produeixen en tota relació i assumint la 

responsabilitat compartida de cara al bé comú. 

Així doncs, l’hort escolar permet recrear aquesta societat diversa i plural a la que fa referència 

l’autora, on els “ciutadans”, que en aquest cas són els alumnes, treballen conjuntament amb 

un objectiu en comú, prenen decisions i aprenen a acceptar i valorar les opinions dels altres.  

Altrament, l’hort es converteix en l’escenari perfecte per desenvolupar la intel·ligència 

emocional, segons Collado (2016) citat per Martínez-Agut (2018), una dimensió fonamental 

per aprendre a sentir-pensar-actuar en harmonia sostenible amb els ecosistemes i a millorar 

la seva salut. 

El desenvolupament de la competència social i ciutadana i l’educació en valors com són la 

dignitat, llibertat i igualtat és una necessitat pedagògica. Tal i com manifesta Irina Bokova, 

directora general de la UNESCO, “ahora más que nunca, la educación tiene la responsabilidad 

de estar a la altura de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI y de fomentar las 
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competencias y los valores adecuados para avanzar hacia el desarrollo sostenible e inclusivo 

y la convivencia pacífica” (citat per Pérez Molina, 2018).  

Finalment, Fernández Herrero (2010) remarca novament que el desenvolupament de la 

competència té implicacions ètiques que van més enllà de la mera transmissió de 

coneixements i que requereix de factors com són l’autonomia personal, l’autocontrol, 

l’assertivitat, la comunicació, la col·laboració, l’altruisme i el respecte.  

 

4.3.3 Beneficis de l’horticultura i el treball a l’hort  
 

Segons la FAO (2006), Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació, 

els objectius d’un hort escolar haurien de ser, entre d’altres: 

- Millorar la qualitat de l’educació mitjançant una pedagogia dinàmica, amb plans 

docents multidisciplinaris que combinen coneixements teòrics, pràctics i tècniques de 

subsistència.  

- Impartir un ensenyament actiu vinculant l’horticultura al joc així com a altres matèries 

com són les matemàtiques, la biologia i la lectura i escriptura.  

- Educar en la sensibilitat ambiental contribuint a la sostenibilitat del planeta mitjançant 

la incorporació d’una formació mediambiental i ecològica. 

- Impartir coneixements pràctics sobre nutrició que fomenten la producció i consum 

d’aliments saludables i un estil de vida sa.  

L’assoliment dels objectius proposats per la FAO ajuden també al correcte desenvolupament 

de les competències transversals relacionades amb la identificació de les pròpies capacitats, 

treball en equip, relació interpersonal, autonomia i responsabilitat.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Objectius i propòsits d’un hort escolar segons la FAO. Font: elaboració pròpia, 

adaptat de FAO (2006).   
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Tal i com afirmen Dzib i González (2017), treballar i cultivar en horts urbans promou la 

convivència entre els usuaris i veïns, convertint-se en un espai públic ideal per la trobada 

comunitària. Així doncs, la transformació d’una petita part d’un hort urbà en hort escolar per 

l’alumnat del Centre de Formació d’Adults de Sant Cugat del Vallès, permet la creació d’un 

sentiment de pertinença a un grup, una comunitat de persones que interactuen i aprenen els 

uns dels altres. 
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5. Metodologia  

 

La metodologia proposada pel desenvolupament d’aquest projecte, amb l’objectiu de garantir 

l’èxit del mateix, es fonamenta en la utilització de l’hort com a eina de treball de les 

competències curriculars i les competències transversals.  

Per aquest motiu, la creació d’aquest projecte d’hort per als alumnes del CFA requereix de 

l’elaboració d’un material didàctic personalitzat i adaptat a les capacitats i necessitats dels 

joves, que serveixi com a guia pel docent i l’alumnat durant la seqüència de sessions que es 

desenvolupen a l’hort (adjunt a l’annex A.1) 

A continuació s’exposarà quina és la seqüència didàctica proposada per les sessions a l’hort, 

quines són les consideracions realitzades per la creació del material didàctic i quin és, a grans 

trets, el contingut d’aquest. 

 

5.1 Seqüència didàctica proposada 
 

Les sessions estan pensades per tenir una duració de 110 minuts. Aquestes es desenvolupen 

íntegrament a l’hort, sempre hi quan les condicions meteorològiques ho permetin.   

A la següent figura es mostra la seqüència didàctica proposada, on la sessió està fragmentada 

en quatre blocs. Aquesta estructura s’ha escollit en base a l’experiència prèvia personal 

treballant amb els joves durant el primer i segon semestre al pràcticum, juntament amb l’ajuda 

de la directora del centre, Rita Ossó.  

 

 

Figura 4: Seqüència didàctica de les sessions a l’hort segons les parts i la distribució del temps. 

Font: elaboració pròpia. 
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5.2 Consideracions per la creació del material didàctic i el treball a l’hort  
 

A continuació s’exposen les competències curriculars que han servit com a base per la creació 

del material didàctic i que, per tant, es treballen durant tot el projecte:   

- Competència en interacció amb el món físic: l’hort, base fonamental de la proposta 

didàctica, permet treballar de manera implícita el coneixement de l’entorn, dels éssers 

vius que el formen i la interacció que existeix entre aquests. 

- Competència en comunicació lingüística: durant la realització del projecte i les 

activitats es treballa aquesta competència utilitzant el llenguatge oral o escrit i oferint 

a l’alumnat oportunitats de participació significatives (exposició de opinions i presa de 

decisions, entre d’altres).  

- Tractament de la informació i competència digital: activitats que requereixen de la 

utilització de dispositius digitals per fer una recerca d’informació, així com una posterior 

selecció de la informació més rellevant per tal d’exposar-la als companys de manera 

ordenada i concisa.  

- Competència social i ciutadana: el projecte en la seva totalitat es basa en la cooperació 

i treball en equip per part de tots els alumnes per assolir un objectiu en comú,  fet que 

permet posar en pràctica aquesta competència durant el desenvolupament del 

projecte. Els alumnes exposen les seves opinions de manera adequada i aprenen a 

respectar la dels companys.  

- Iniciativa personal i autonomia: aquesta competència es treballa transversalment, 

doncs l’adquisició de coneixements significatius i funcionals permet capacitar l’alumnat 

per proposar respostes a problemàtiques, així com augmentar la seva implicació 

durant el procés d’aprenentatge.  

En segon lloc, el conjunt de les activitats proposades en el material didàctic tenen un caràcter 

molt flexible, permetent que el docent les adapti o modifiqui segons quin sigui el ritme del grup 

i les habilitats de cada estudiant.  

Aquestes tasques són un recull d’exercicis entre els quals trobem: 

- Exercicis ja creats que han sortit anteriorment a les proves d’accés a grau mig. 

- Adaptació i/o modificació dels exercicis d’examen per augmentar la seva complexitat, 

comprensió i relació amb el treball a l’hort. 

- Activitats de creació pròpia que s’ajusten a les necessitats dels joves del CFA segons 

la experiència personal obtinguda derivada dels pràcticums.  
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Tenint com a referent a Sanmartí (2010), les tasques o activitats es poden classificar en tres 

tipus:  

 

 

Tanmateix, es suggereix la utilització d’un sistema d’avaluació formadora, on els alumnes 

en són els protagonistes i que promou un aprenentatge més significatiu, especialment en 

aquells alumnes que tenen més dificultats per aprendre, tal i com a firma Salmantí (2010). 

Pel que fa l’atenció a la diversitat durant el desenvolupament del projecte, es recomana la 

utilització d’eines facilitadores de la comunicació per aquells alumnes nouvinguts que no 

parlen ni entenen el català o el castellà. De igual manera, amb aquest projecte es pretén 

atendre les necessitats educatives de suport especial de manera personalitzada, ajudant a la 

integració de l’alumne en el grup i en el procés d’aprenentatge. 

Finalment, per tal de poder assolir satisfactòriament els objectius plantejats, és imprescindible 

que l’alumnat sigui protagonista del projecte; que participin activament durant les sessions i 

prenguin decisions importants durant el desenvolupament d’aquestes. Això permet fomentar 

la capacitat de raonament crític, d’expressió de les pròpies opinions i acceptació de les 

decisions que es prenen conjuntament.  

Vincular el treball a l’hort i l’aprenentatge amb experiències i emocions positives resulta 

fonamental per assolir tot el conjunt dels objectius, doncs tal i com explica David Bueno (2017), 

“l’adolescència a és el moment dels grans aprenentatges i en que es desenvolupen àrees del 

cervell relacionades amb la motivació, la recompensa, els canvis hormonals i el 

desenvolupament de la identitat sexual. Aquestes àrees pertanyen al còrtex prefrontal i tenen 

a veure amb el raonament, la lògica, l’atenció i el control emocional”.  

Taula 1: Esquema dels tipus d’activitats i les seves característiques. Font: elaboració pròpia a 

partir de Sanmartí (2010). 
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Així doncs, l’hort es converteix en una eina de motivació i recompensa i permet generar en 

l’alumne un sentiment de pertinença a un grup que treballa en equip amb un objectiu en comú. 

 

5.3 Contingut  
 

El material didàctic generat consta de tres gran blocs, format cadascun per diferents 

temàtiques:  

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre i la distribució dels temes que es tractaran durant tot el projecte s’ha escollit en base 

a quines són les tasques i l’ordre en el que es realitzen al treballar en un hort. D’aquesta 

manera, el transcurs de l’aprenentatge està íntimament lligat al ritme que marca l’hort, tal i 

com es reflecteix a la figura que es troba a continuació.  

 

 

Figura 5: Distribució dels temes que conformen el material didàctic en tres grans blocs. Font: 

elaboració pròpia.  

Figura 6: El treball a l’hort i les seves fases marquen el ritme i els continguts que es treballen 

transversalment. Font: elaboració pròpia.   
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5.3.1 Bloc 1: Objectius d’aprenentatge i exemple d’activitats 
 

El fil conductor d’aquest primer bloc és la preparació del sòl com a pas principal per iniciar el 

treball a l’hort. Cada bloc temàtic del material didàctic treballa uns conceptes determinats i 

consta del seus propis objectius d’aprenentatge:  

 

5.3.1.1 Proposta d’activitat contextualitzada:  

 

Enunciat de l’activitat: 

 

 

Objectiu:  

- Fomentar el raonament crític i la integració de conceptes. 

Taula 2: Objectiu d’aprenentatge distribuïts segons el tema (Bloc 1). Font: elaboració pròpia.  

Imatge 1: Fragment de l’enunciat de l’activitat 3 proposada en al Tema 3 “La vida a la 

Terra”. Font: material didàctic adjunt a l’annex A.1 (pàgina 13). 
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- Millorar la competència comunicativa a través de la redacció d’un informe que permeti 

treballar la utilització d’un llenguatge escrit adequat.  

- Reforçar els conceptes treballats al bloc temàtic i introduir noves perspectives de com 

petits canvis en un dels nivells de la xarxa tròfica poden afectar a un ecosistema.  

 

5.3.1.2 Proposta d’activitat complexa 

 

Enunciat de l’activitat: 

 

 

Objectius:  

- Fomentar la integració i comprensió dels conceptes treballats.  

- Potenciar la utilització de la competència comunicativa mitjançant la expressió oral. 

- Reflexionar sobre la importància de l’equilibri en els ecosistemes. 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Enunciat de l’activitat 5 proposada al Tema 2 “El sòl com a centre de l’ecosistema”.  

Font: material didàctic adjunt a l’annex A.1 (pàgina 8). 
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5.3.2 Bloc 2:  Objectius d’aprenentatge i exemple d’activitat 
 

Es preveu que aquest segon bloc s’iniciï quan el sòl està llest per la plantació i la sembra. En 

aquest moment es desenvolupen temàtiques relacionades amb les funcions vitals dels éssers 

vius com són la nutrició i la reproducció, especialment en les plantes. 

Arribats a aquest punt, l’hort no demanda tanta atenció i per això es realitzen sessions que 

anomenem de “manteniment”, on el ritme de treball manual a l’hort és molt suau. Per això, 

s’aprofiten aquestes sessions per repassar i aprofundir alguns conceptes essencials en la 

Biologia, com és la cèl·lula i la seva importància. 

 

5.3.2.1 Proposta d’activitat productiva 

 

Enunciat de l’activitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Objectiu d’aprenentatge distribuïts segons els temes (Bloc 2). Font: elaboració pròpia.  

Imatge 3: Enunciat de l’activitat 4 proposada al Tema 5 “Les plantes: com es 

reprodueixen?”. Font: material didàctic adjunt a l’annex A.1 (pàgina 22). 
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Objectiu:  

- Aplicar els coneixements a noves situacions proposades. 

- Fomentar el raonament crític i l’intercanvi d’idees entre els companys. 

- Millorar la competència comunicativa i potenciar l’autonomia.  

 

5.3.3 Bloc 3: Objectius d’aprenentatge i exemple d’activitat 
 

Finalment, el tercer bloc s’inicia durant el manteniment del cultiu i la seva collita. Es proposa 

tractar els temes present en aquest bloc al finalitzar el projecte, doncs l’alumnat ja ha establert 

un vincle emocional amb l’hort, la natural i l’entorn, en conseqüència a la gran quantitat d’hores 

i dedicació que requereix tenir-ne cura d’aquest.  

Així doncs, els objectius d’aprenentatge plantejats per aquest bloc són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4: Objectiu d’aprenentatge distribuïts segons els temes (Bloc 3). Font: elaboració 

pròpia.  
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5.3.3.1 Proposta d’activitat productiva i complexa 

 

Enunciat de l’activitat: 

  

 

 

Objectiu:  

- Potenciar les capacitats i habilitats de l’alumnat mitjançant una activitat molt creativa. 

- Fomentar el treball cooperatiu, la presa de decisions i la competència comunicativa, 

així com la competència tecnològica i digital.  

- Profunditzar en la importància del consum de fruites i verdures i els seus beneficis per 

la salut de les persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4: Enunciat de l’activitat 3 proposada al Tema 7 “Alimentació i Salut”. Font: 

material didàctic adjunt a l’annex A.1 (pàgina 30). 
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6. Resultats  

 

6.1 Resultats preliminars 
 

Aquest projecte va iniciar-se el dia 5 de Març de 2020, realitzant la primera sessió a l’hort amb 

els joves de l’escola d’adults. En un primer moment, els alumnes mostraven certa indiferència, 

però a mesura que avançava la sessió i s’explicava el projecte a l’alumnat, van començar a 

sorgir preguntes i intervencions interessants com: Ens podrem emportar a casa el que 

cultivem? Podrem plantar patates? A mi m’encanta la remolatxa! 

L’alumnat escoltava atentament les explicacions i poc a poc, es van anar interessant en el 

projecte. Durant les tres sessions que es van poder realitzar, l’alumnat treballava l’hort amb 

entusiasme, generant un ambient de treball cooperatiu molt positiu.  

Es va poder detectar com alumnes que a l’aula no prenen atenció a les explicacions del docent 

o no participen, a l’hort expressen obertament quines són les seves opinions, participen 

activament i interactuen amb els companys i el docent.  

A causa del tancament dels centres escolars com a conseqüència de la declaració de l’estat 

d’alarma per la pandèmia a nivell mundial per Covid19, no es van poder realitzar més sessions 

i el TFG es va reconduir per realitzar-se en un format de sol·licitud de projecte. S’espera que 

aquest projecte pugui iniciar-se novament durant el curs escolar del 2020-2021, tal i com 

afirma la directora del CFA Sant Cugat del Vallès. 

 

 

 

Imatges 5 (esquerra) i 6 (dreta);  Imatge esquerra: els alumnes treballen conjuntament 

a l’hort durant una de les sessions. Imatge dreta: els alumnes durant la sessió realitzant 

activitats proposades per mi mateixa (a l’esquerra de la imatge). Font: fotografies 

realitzades per la Victòria, professora del CFA. 
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6.2 Resultats obtinguts i esperats  
 

Un dels resultats obtinguts durant la realització d’aquest TFG és el disseny i creació del 

material didàctic necessari pel desenvolupament de les sessions a l’hort. Aquest material ha 

sigut creat íntegrament per mi mateixa, atenent a les necessitats curriculars i competencial 

dels alumnes del CFA Sant Cugat del Vallès (annex A.1). 

Els resultats que s’esperarien de la realització del projecte serien: 

- Millora en els coneixements relacionats amb la competència d’interacció amb el món 

físic i educació ambiental, així com habilitats en horticultura funcionals.  

- Augment de la capacitat comunicativa de l’alumnat, avaluable segons la fluïdesa i 

ordre amb la que l’alumnat expressa de forma oral i escrita les seves opinions o realitza 

les activitats presents en el material didàctic.  

- Incrementa la iniciativa de l’alumne per participar en el projecte, millora el treball en 

equip i la presa de decisions conjunta, així com la competència social i ciutadana, 

respectant les opinions de la resta de companys.  

- Aprèn a utilitzar adequadament les eines tecnològiques i digitals amb una finalitat 

educativa. 

- Incrementa potencialment la seva capacitat d’observació, anàlisi i raonament crític 

amb les qüestions proposades al material didàctic i el treball a l’hort. 

- Millora l’autoestima i augmenta la motivació pels estudis, doncs l’hort és una eina que 

s’adapta a les capacitats de l’alumne. Això ajuda a crear un vincle positiu amb el procés 

d’aprenentatge que poder no han experimentat anteriorment i que els ha conduït a 

abandonar la ESO.  

 

7. Impacte dels resultats  

 

Els resultats esperats tindrien un impacte molt positiu en la comunitat educativa del CFA, 

doncs la realització d’aquest projecte al aire lliure permet treballar les matèries del currículum 

amb diferents metodologies, atenent a la diversitat del grup i adequant les activitats i els 

continguts als alumnes.  

S’esperaria que la major part de l’impacte quedés reflectit en els alumnes del centre, propiciant 

el desenvolupament personal i competencial d’aquells alumnes que presenten més dificultats 

a l’aula. Els impactes serien especialment positius pel que fa la competència social i ciutadana, 

la seva capacitat comunicativa i l’adquisició d’hàbits de treball i estudi.  
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8. Cronograma 

 

A continuació és mostra el cronograma que permet dimensionar el projecte. El projecte està 

dissenyat per realitzar-se durant un curs escolar. Al tractar-se del treball a l’hort, és 

recomanable iniciar el projecte durant el començament de la primavera, és a dir, entre el segon 

i tercer trimestre del curs.  

És important tenir present que per tal de que els alumnes connectin amb el projecte, el treball 

a l’hort a de ser regular i continu. Per això es recomana realitzar dos sessions per setmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5: Cronograma d’unitats temàtiques del projecte distribuïdes segons el temps que es 

proposa per la dedicació a cadascuna d’elles. Font: elaboració pròpia. 
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10. Annexos 

 

A.1 Material didàctic  
 

El material didàctic que s’adjunta a continuació consta de 31 pàgines (excloent la portada i 

l’índex del mateix) i està realitzat íntegrament per mi mateixa. Aquest material, un cop 

finalitzada la entrega i defensa del TFG, serà entregat a la Rita Ossó, directora del CFA Sant 

Cugat del Vallès, per tal de que el tinguin disponible per la realització del projecte durant el 

proper curs escolar.  

 



 

 

 

Treballem a l’hort 
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1. Què és un ésser viu?  

 

Un ésser viu és un organisme format per una o més cèl·lules i que es caracteritza per 

realitzar tres funcions vitals. A continuació s’explica breument en què consisteixen 

aquestes funcions vitals:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important conèixer que els éssers vius els podem classificar en cinc regnes, tal i com 

il·lustra la següent figura:  

Activitat 1: Podem trobar un organisme de cada regne en un hort? Indica, en cas de que 

fos necessari, quin d’aquests no els podem trobar.  

 
 
 

Les plantes com a éssers vius 

- Nutrició: conjunt de processos que permeten la incorporació de matèria i 

energia per part d’un organisme. 

 

- Relació: capacitat de respondre a estímuls del medi i d’interaccionar amb 

altres organismes, siguin o no de la mateixa espècie.  

 

- Reproducció: conjunt de processos a través dels quals s’obté 

descendència (transferència de la informació genètica). 
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2. Què necessita una planta per créixer?  

 
Els elements imprescindibles que permeten el creixement i la vida en el regne vegetal són 

el diòxid de carboni, l’oxigen, l’aigua, la llum solar i les sals minerals. Alguns d’aquests 

elements s’incorporen o es desprenen per les fulles mentre que d’altres per les arrels.   

 
Activitat 2: Escriu als requadres en blanc la fórmula química del diòxid de carboni, l’oxigen 

i l’aigua.  Sabries definir quin és el paper que pren la llum solar en el creixement de les 

plantes? Anota breument quina creus que és la seva funció.  

 

 

 

 

 

3. La fotosíntesi: un mecanisme curiós 

 

La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual les plantes produeixen substàncies 

orgàniques (com per exemple, glucosa) a partir de diòxid de carboni i aigua. En aquest 

procés de TRANSFORMACIÓ és imprescindible que hi hagi llum solar (energia).  

 

 

 

En verd: entrada 

En vermell: sortida 
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En definitiva, això vol dir que les plantes poden obtenir la glucosa necessària per mantenir 

l’activitat de les seves cèl·lules del diòxid de carboni, que és una substància inorgànica i 

gasosa.  

 
 
 
 
 
 
Repassem conceptes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat 3: En el dibuix següent, que mostra la nutrició d’una planta, empleneu els 

requadres buits amb l’entrada o la sortida de les molècules següents. 

 

- Aigua i sals minerals 

- Diòxid de carboni 

- Oxigen 

- Aigua 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aigua + CO2 + llum solar → Glucosa + O2 

 

REACCIÓ DE LA 

FOTOSÍNTESI 

Substància orgànica: composta 

principalment per Carboni (C), Hidrogen 

(H), Oxigen (O), Nitrogen (N), Sofre (S) i 

Fòsfor (P). 

 

Per exemple: molècula de glucosa 

(sucre), imprescindible per la vida de les 

cèl·lules. 

 

C6 H12 O6 
 
 

 
FOTOSÍNTES
I 

 

Cloroplasts: orgànul present 

exclusivament en les cèl·lules vegetals que 

permet la utilització de la llum solar com a 

font d’energia. 

 

Conté la clorofil·la, un pigment de 

coloració verda que és l’encarregat 

d’iniciar tot el procés d’obtenció d’energia 

a partir de la llum solar. 
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Activitat 4: En la taula següent, la columna de l’esquerra conté diverses activitats que 

duem a terme els éssers vius i la columna de la dreta indica les tres funcions vitals. 

Relaciona cada activitat amb la funció que exerceix. Escriu en les caselles les lletres 

corresponents.  

 

Activitat 5: Escull una de les quatre plantes esmentades a continuació i prepara una breu 

presentació amb la que puguis explicar als teus companys quina has escollit, les seves 

característiques, on les podem trobar i alguna curiositat.  

 

- Venus atrapamoscas 

- Fragaria vesca 

- Lavandula officinalis 

- Anastatica hierochuntica 

 

 

Activitat 6: Indica quines d’aquestes afirmacions és la correcta: La fotosíntesi és un 

procés molt important perquè: 

 

a) permet a les plantes formar matèria orgànica. 

b) allibera una gran quantitat de CO2. 

c) produeix aigua. 

d) permet regular la temperatura de les plantes. 

 

Escriu a continuació la reacció que té lloc durant la fotosíntesi:  

 

 

 



 

 

2 

5 

 
 
 

1. Parts que composen el sòl  

 

L’esquema que tens a continuació il·lustra de manera senzilla quines són les parts més 

importants que composen el sòl.  

El procés de descomposició de la matèria orgànica comença quan el conjunt 

d’organismes macroscòpics (que els podem veure sense necessitat d’un microscopi) 

masteguen i mengen les restes orgàniques que es troben al sòl. Com s’indica a l’esquema, 

aquests organismes són cucs, formigues i petits insectes, entre d’altres.   

 

Gràcies a l’activitat d’aquests organismes, la matèria orgànica es transforma en petites 

partícules que queden disponibles per tal de que organismes com fongs i bacteris els 

puguin descompondre per complert formant l’humus. Aquesta substància és molt valuosa, 

doncs té un alt contingut de nutrients i minerals, imprescindibles pel correcte creixement 

de les plantes.  

El sòl com a centre del ecosistema 

Però, què entenem per matèria orgànica?  

La matèria orgànica està formada per molècules orgàniques procedents de restes 

d’éssers vius o de la seva activitat. La matèria orgànica és biodegradable, és a dir, 

que és una substància que es pot descompondre per efecte d’agents biològics com 

el Sol, l’aigua, les bactèries, les plantes o els animals.  
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Activitat 1: Ordena la seqüència del procés de descomposició segons l’ordre en el que 

succeeixen els esdeveniments: 

 

- Els organismes macroscòpics masteguen i torcegen les partícules més grans. 

 

- La matèria queda disponible novament per les plantes, de manera que poden 

obtenir minerals i nutrients 

 

- Les fulles dels arbres caducifolis cauen al sòl durant la tardor. 

 

- Els organismes descomponedors com bactèries i fongs contribueixen a la 

correcta descomposició de la matèria. 

 

 

Activitat 2: Sabent que la matèria orgànica és biodegradable, pensa què passaria si 

enterréssim els objectes o elements de la següent llista al terra humit del nostre hort: 

Penses que passarà el mateix amb les fulles dels arbres que amb una possible eina de 

ferro que quedés enterrada? Les dues es degradaran de la mateixa manera? 

 

Classifica en el requadre corresponent els següents elements segons si consideres que 

es tracta de matèria orgànica o matèria inorgànica: llibre (paper), sal, or, llet, ungles, 

poma, diòxid de carboni, fullaraca, eina metàl·lica, fusta, entrepà 

 

 

Matèria orgànica 

 

 

Matèria inorgànica 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sabries dir si entre aquest elements hi ha 

substàncies pures o mescles? 

 

Si necessites un recordatori sobre els estats 

de la matèria i les seves classificacions, mira 

els apunts de la pàgina 9. 
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2. Què és un ecosistema?  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

És important conèixer que existeixen una sèrie de factors que influeixen en com és aquest 

ecosistema. Els podem dividir en factors BIÒTICS i factors ABIÒTICS:  

 

  
 
 

 

Unitat formada per una 

comunitat d’éssers vius 

(biocenosi) i el lloc físic on 

aquests éssers vius viuen i es 

relacionen (biòtop). 

 

 

-Tenen una extensió variable: poden ser molt grans 

(com un bosc o un llac) o més petits (com un hort o un 

troc d’un arbre mort). 

 

-L’ecosistema més gran és la biosfera: que inclou tots 

els organismes vius de la Terra. La biosfera és 

l’ecosistema que engloba tots els ecosistemes del món. 

 

-Dins d’un ecosistema, els individus d’una mateixa 

espècie formen una població, i el conjunt de diferents 

poblacions l’anomenem com comunitat. 

 

 

Característiques d’un ecosistema 

 

 

ECOSISTEMA = BIOCENOSI + BIÒTOP 
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Activitat 3: En la taula següent, la columna de l’esquerra conté quatre termes de l’àmbit 

de l’ecologia i la columna del mig, les definicions mal ordenades de cadascun d’ells. 

Relaciona cada terme amb la definició que li correspon. Escriu a les caselles de la columna 

de la dreta els números corresponents. 

 

Activitat 4: Emplena els buits de sota amb una de les paraules de la llista següent:  

 

 

 

- _____________ és l’espai físic que ocupen les diverses espècies d’éssers vius. 

 

- _____________ és el conjunt d’éssers vius que habiten un àrea natural.  

 

- La unitat formada per un biòtop i una biocenosi forma un ____________. 

 

- Segons quin sigui el medi en què es troben, els ecosistemes es divideixen en 

_____________ o _____________. 

 
 
Activitat 5: Llegeix atentament el titular d’aquesta notícia que va sortir al diari La 

Vanguardia el 22 de gener de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagina que un company de classe no entén molt bé perquè és tant important el que es 

menciona a la notícia. Series capaç d’ajudar-lo? Anota en un full apart un parell d’idees 

que t’ajudin a realitzar la teva explicació.  

aquàtics – biocenosi – ecosistema – terrestres - biòtop 
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Posa a prova els teus coneixement sobre la matèria, la seva classificació i els seus estats 

amb les activitats que trobaràs a la pàgina següent! 

 
 

 
 

REPASSEM CONCEPTES: La classificació de la matèria i els seus estats 
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Activitat 6: Digues com s’anomenen els processos següents i indica en cada cas en quina 

situació de la teva vida quotidiana observes aquest procés: 

 

a) Pas de l’estat sòlid: 

b) Pas de l’estat líquid al sòlid: 

c) Pas de l’estat líquid al gasós: 

d) Pas de l’estat gasós al líquid:  

 

 

Activitat 7: Anomena quines són els substàncies que intervenen en el creixement d’una 

hortalissa de l’hort (les substàncies que necessita i les que excreta) i respon:  

 

- Indica per cadascuna de les substàncies si són substàncies pures (compostes o 

simples), mescles (homogènies o heterogènies) o dilucions. 

 

- Indica quin és l’estat en què es troben aquestes substàncies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat 8: Del següent llistat que trobaràs a continuació, indica si són substàncies pures, 

una mescla homogènia o una mescla heterogènia: 

 

a) Amanida d’enciam, tomàquet i pastanaga: 

b) Sal comuna (NaCl): 

c) Suc de taronja: 

d) Aire:  

e) Sofre: 

f) Sang: 

g) Sopa de galets: 

h) Maionesa: 
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1. El cicle biològic 

 
El cicle de vida o cicle biològic és el període de temps que inclou totes les formes 

anatòmiques d’un organisme des del moment de la seva formació fins a l’edat adulta. Per 

exemple, el cicle biològic dels humans s’iniciaria amb la formació del zigot en el úter 

matern, passant per una forma d’embrió, fetus, nadó, nen, adolescent, jove, adult i vell. 

Cadascuna d’aquestes etapes es desenvolupa lentament, de manera que els canvis 

fisiològics són també molt lents.  

 

En el cas de molts insectes i amfibis, el cicle biològic inclou un estat de larva, que en 

molts casos pateix una metamorfosi. La metamorfosi és el procés biològic pel qual un 

animal es desenvolupa des del seu naixement fins a l’estat de maduresa a través de grans 

canvis estructurals, fisiològics i de mida.   

 

 

 

Activitat 1: Mira detalladament la figura que 

trobaràs a la dreta i respon les preguntes:  

 

- Què s’està representant a la figura? 

 

- Creus que les granotes pateixen 

metamorfosi? Justifica la resposta. 

 

- En cas de que pateixin metamorfosi, 

assenyala a la figura els dibuixos que 

representen aquest procés de canvi 

significatiu de funcions, mida i estructura. 

 

La vida a la Terra 

En aquesta imatge es pot observar com 

el canvi que experimenta la pupa per 

convertir-se en papallona adulta és molt 

brusc i ràpid. A més a més, adquireix 

noves funcions (la pupa no pot volar i la 

papallona sí), canvia la seva dieta i 

manera de relacionar-se amb l’entorn. 
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2. Les xarxes tròfiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple d’una xarxa tròfica: 

Activitat 2: Dins del petit ecosistema que representaria el nostre hort, sabries identificar 

el productor primari, el consumidor primari i el consumidor secundari? Fes un esquema 

semblant al que s’ha posat d’exemple:  

 
 
 
 
 
 
 

Què són? 

Una xarxa o cadena tròfica és una 

representació de com passa la matèria 

i l’energia entre els individus de les 

diferents espècies d’un ecosistema. 

 

RECORDA: 

Les cadenes sempre comencen amb 

els productors primaris, que passen la 

seva matèria i energia als consumidors 

primaris, i aquests als secundaris.  

 
 

Les plantes juguen un paper 

importantíssim en les xarxes 

tròfiques, doncs recordem que són 

els únics organismes que poden 

créixer gràcies a l’energia de la llum 

solar. 

 

Aquesta energia i matèria que es 

forma gràcies a les plantes serà la 

base del sosteniment de tota la 

cadena. 
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Activitat 3: A continuació és mostra la cadena tròfica d’un ecosistema marí:  

a) Quina és la font d’energia de l’alga? 

 

 

b) D’on obté la matèria i l’energia la medusa? 

 

 

Imagina que ets un biòleg marí del CRAM que està estudiant la 

cadena tròfica de les espècies marines de la costa catalana.  

 

Resulta que en una zona determinada de l’ecosistema es dona 

un vessament puntual de matèria orgànica per part d’una 

fàbrica i la població de meduses augmenta molt.  

 

c) Sabries preveure què passarà amb la població de peixos i d’algues? Redacta un 

breu informe en el que quedi reflectida la hipòtesi i una justificació. Pots afegir 

esquemes que ajudin a entendre les teves explicacions.  

 
 

Activitat 4: Observa les imatges següents, que mostren diferents organismes que podem 

trobar en un ecosistema.  

 

a) Indica, dins les caselles en blanc, de quin organismes, entre els esmentats a 

continuació, es tracta en cada cas.  
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a) D’on prové l’energia dels ecosistemes? 

 

 

b) Quina relació inespecífica tenen la musaranya i l’eruga? 

 
 
 
 

3. El cicle biològic en el món vegetal  

 

En el cas de les plantes que es reprodueixen sexualment (que són la majoria), el seu cicle 

biològic s’inicia amb una llavor. Aquesta germinarà si en caure a terra les condicions 

d’humitat, temperatura i llum són les adequades. La tija de la planta comença a 

desenvolupar-se cap a l’exterior, mentre que les arrels creixen cap a l’interior del sòl.  

 

Durant el creixement de la planta, la fotosíntesis pren un paper molt important, doncs 

com ja s’ha comentat prèviament, aquest procés permet transformar la llum del Sol, el 

diòxid de carboni, l’aigua i els nutrients en energia.  

 

 

Activitat 5: Per què creus que no s’utilitza el terme “metamorfosi” en el regne vegetal? 

Justifica breument la resposta.  
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1. Tipus de nutrició que poden presentar els éssers vius  

 
Anomenem nutrició al conjunt de processos que permeten a l’organisme obtenir les 

substàncies necessàries que li proporcionaran matèria i energia pel seu correcte 

desenvolupament. Existeixen dos tipus de nutrició: la nutrició autòtrofa i la nutrició 

heteròtrofa.  

Tal i com s’indica a la taula anterior, tots els éssers vius ja siguin una maduixera, una 

granota, un alga marina, un humà o una bactèria necessiten nodrir-se per poder obtenir 

matèria i energia que els hi permeti créixer i desenvolupar-se.  

 

Activitat 1: Indica amb una creu quina d’aquestes afirmacions fa referència a la nutrició 

autòtrofa o heteròtrofa. 

 

Afirmacions Nutrició 

AUTÒTROFA 

Nutrició 

HETERÒTROFA 

Permet als organismes fabricar la seva matèria orgànica   

Procés que necessita energia   

Requereix d’un aparell digestiu propi del món animal   

És imprescindible que tingui lloc la fotosíntesi   

La nutrició i la cèl·lula com a unitat fonamental  
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La veritable finalitat de la nutrició és la de proporcionar aquesta matèria i energia a 

cadascuna de les cèl·lules que del nostre organisme, doncs elles són les que conformen 

els nostres teixits i òrgans.  

 

2. La cèl·lula: Unitat estructural i funcional dels éssers vius 

 

Una cèl·lula és l’estructura viva més senzilla que es coneix i per tant, també realitza les 

tres funcions vitals de nutrició, relació i reproducció. A l’interior de cadascuna de les 

cèl·lules es troba el material genètic (ADN). Aquest seria el llibre d’instruccions que indica 

com és la cèl·lula i quines són les funcions que ha de fer.  

 

Existeixen però diferents tipus de cèl·lules:  

Es poden observar clarament algunes de les diferències estructurals entre els tres tipus 

diferents de cèl·lules segons quin sigui l’ésser viu del que formen part.  

 

- La cèl·lula procariota és la que conforma una bactèria (per tant, una bactèria és 

un ésser viu unicel·lular!). El seu material genètic es troba dispers (no presenten 

nucli) i per moure’s utilitzen cilis i flagels.  

 

- La cèl·lula animal és aquella que trobem en els organismes del regne animal com 

som per exemple els humans o els elefants. El material genètic el trobem al nucli. 

 

- La cèl·lula vegetal és la que conforma les estructures de les plantes i presenten 

una paret de cel·lulosa i cloroplasts, estructures molt importants que la diferencien 

de la resta de cèl·lules.  
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Activitat 2: Emplena la següent taula on figuren algunes de les estructures més importants 

de les cèl·lules amb quina és la seva funció:  

 

Orgànuls/ Estructures de la cèl·lula Funció 

Membrana plasmàtica  
 

Citoplasma  
 

Aparell de Golgi  
 

Vacúol   
 

Reticle endoplasmàtic  
 

Cloroplast  
 

Mitocondri  
 

Paret de cel·lulosa   
 

 

 
Activitat 3: Observa amb atenció el següent dibuix i indica a la taula el nom de les quatre 

estructures assenyalades:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De quin tipus de cèl·lula es tracta? Justifica la resposta segons el que pots 

observar al dibuix.  
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Activitat 4: El següent dibuix mostra una cèl·lula animal:  

 

a) Com s’anomena l’orgànul senyalat amb una fletxa negra? 

 

b) Quina funció té aquest orgànul?  

 

c) Escriu a les caselles A i B les substàncies que necessita per realitzar la seva funció 

i quines són les que excreta un cop ha realitzat el procés.  

 
 

 
 
 

 

Activitat 5: Completa la taula següent amb un <Sí> o un <No> la presència o l’absència, 

en els diferents tipus cel·lulars, dels òrgans o les estructures que hi ha en la columna de 

l’esquerra.  

 
 
 
 

1) Matèria orgànica (nutrients) 

2) CO2 

3) O2 

4) H2O 
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1. La reproducció: tipus i característiques 

 

La reproducció és una de les funcions vitals dels éssers vius i la podríem definir com el  

procés biològic mitjançant el qual es generen nous organismes. La reproducció és per 

tant, el principi fonamental de l’existència de totes les formes de vida, ja que cada individu 

existeix com a resultat d’una reproducció.  

 

Existeixen però diverses formes de reproducció, i els vegetals tenen la particularitat de 

poder-se dividir tant de manera sexual com asexual.  

 

Quadre resum de les característiques de cada tipus de reproducció:  

 

Activitat 1: Creus que existeixen éssers del regne animal que es poden reproduir de 

manera asexual? I que puguin tenir ambdós tipus de reproducció, com les plantes? Per 

parelles busqueu per internet un exemple (en el cas de que existeixi) de quins són aquests 

organismes.  

 

 

 

Les plantes: com es reprodueixen? 
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Activitat 2: Indica en la casella de la dreta de cada fila si les afirmacions següents 

corresponen a la reproducció sexual o asexual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reproducció sexual de les plantes  

 

La reproducció sexual de les plantes, de la mateixa manera com succeeix amb els 

humans, requereix de la formació de gàmetes (masculins i femenins). La part de la planta 

encarregada de la reproducció és la flor.  

És important tenir en compte que algunes plantes presenten flors com la del esquema 

(que posseeixen part femenina i masculina a la vegada), però d’altres tenen flors 

exclusivament masculines o femenines i per tant, no podríem observar en una mateixa 

flor els estams i els pistils.  
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A la figura que trobaràs a continuació es troba representada la seqüència flor – llavor – 

fruit. La llavor és el resultat de la fecundació del òvul per part del pol·len. Aquesta llavor 

conté els nutrients necessaris per permetre el creixement d’una nova planta quan cau a 

terra i les condicions són les adequades.  

 

Activitat 3: Observa amb l’ajuda de la lupa alguna de les flors que trobis a la parcel·la. 

Anota en aquest quadren el nom de la planta i les característiques de la flor. A continuació, 

fes un petit esquema de les parts de la flor (similar a l’exemple de la pàgina anterior). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom:  

 

Característiques de la flor:  

 

Esquema de la flor: 
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3. Reproducció asexual de les plantes  

 

Aquest tipus de reproducció consisteix en produir una nova planta a partir d’una part 

vegetativa de la que és la mare. Anomenem com a part vegetativa aquella que inicialment 

no té una finalitat reproductiva per si mateixa. Aquest tipus de reproducció permet 

aconseguir plantes idèntiques a la donadora, ja que es tracta d’una clonació.  

 

Si la planta donadora (mare) és de qualitat, resistent i floreix amb abundància, la resultant 

d’un esqueix d’aquesta tindrà les mateixes bones característiques (són genèticament 

idèntiques).  

 

 

Activitat 4: Els pol·linitzadors són un element imprescindible del 

ecosistema, necessaris per que es pugui donar la reproducció de la 

gran majoria de les plantes. Analitza els següents titulars i respon a 

les preguntes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quines creus que en són les causes de la reducció de les abelles en els camps de 

cultiu?  

 

 

 

 

 

b) Tenint en compte tots els conceptes explicats durant aquest bloc, quines creus 

que serien les conseqüències de la desaparició de les abelles i la resta de 

pol·linitzadors?  
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1. El canvi climàtic: causes i conseqüències 

 

El canvi climàtic ha existit des del començament de la història del planeta i ha succeït de 

manera gradual o sobtadament segons causes diverses com variacions en la radiació 

solar, períodes de vulcanisme intens o impactes de meteorits.  

 

El canvi climàtic actual té el seu origen en l’activitat humana i l’impacte sobre el medi 

ambient, per això diem que és antropogènic. Aquest es relaciona amb la intensificació del 

efecte hivernacle degut a les emissions industrials procedents de la crema de 

combustibles fòssils.  

 

L’efecte hivernacle:  

 

La temperatura de la Terra és perfecte pel manteniment de la vida. El planeta s’escalfa i 

manté la seva temperatura gràcies a la radiació solar que incideix sobre la superfície 

terrestre i els gasos de l’atmosfera que eviten que aquesta escalfor es perdi. Aquest efecte 

es coneix com “efecte hivernacle” i és essencial per la vida del planeta.  

 

Aquest efecte hivernacle ha incrementat molt durant les últimes dècades com a 

conseqüència de la contaminació de l’atmosfera, i això provoca que els gasos retinguin 

molta calor en la superfície de la Terra provocant el que coneixem com escalfament global. 

 

Activitat 1: Fes un esquema que representi què és l’efecte hivernacle i quines són les 

causes del seu agreujament, indicant quins són els gasos d’efecte hivernacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacte humà sobre el medi ambient 
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Activitat 2: Analitza les següents gràfiques tenint en compte el que es mesura en 

cadascuna d'elles i explica raonadament si creus que existeix alguna relació entre ambdós 

gràfiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3: Identifica quines són les possibles conseqüències (positives o negatives) que 

poden tenir en els ecosistemes i/o la salut i benestar de les persones les diferents accions:  

 

Pesca d’arrossegament:  

 

 

 

Plantacions per obtenir oli de palma:  

 

 

 

Ús de fertilitzants químics als camps de cultiu:  
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Activitat 5: El gràfic següent mostra el consum d’energia primària a Espanya al llarg de 

l’any 2013.  

- Quines són les fonts d’energia més emprades, les renovables o les no renovables? 

Justifica la teva resposta indicant quines són les energies renovables i quines les 

no renovables i en quin tant per cent s’utilitza cadascun d’aquests tipus d’energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QÜESTIÓ AMBIENTAL: UN DEBAT MOLT ACTUAL 

Activitat 4: Visualització del vídeo “Cómo evitar el cambio climático MUY RÁPIDO” 

patrocinat per la empresa energètica Acciona i reflexió conjunta:  

 

- Quina de les perspectives creus que et representa millor?  

- Creus que realment estem a temps d’evitar el canvi climàtic? 

- Assenyala alguna cosa nova que hagis après amb aquest vídeo.  
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Activitat 6: La columna de l’esquerra conté noms d’energies renovables i la columna del 

centre, una característica pròpia de cadascuna. Relaciona cada energia amb la 

característica que descriu.  

 

A. Eòlica   1. Aprofita la calor interna del planeta. 

B. Geotèrmica  2. Aprofita la matèria orgànica, com els residus forestals. 

C. Solar    3. Aprofita el vent per mitjà d’aerogeneradors. 

D. Biomassa   4. Aprofita l’energia del Sol per mitjà de plaques solars. 

 

Activitat 7: L’increment de la temperatura global del planeta pot tenir conseqüències molt 

greus. Esmenta a continuació com a mínim tres d’aquestes conseqüències.  

 

 

 

 

 

Activitat 8: Durant el treball a l’hort hem emprat tècniques d’agricultura ecològica, on es 

prioritza el manteniment de la biodiversitat del ecosistema i el tractament natural del sòl, 

entre d’altres.  Quins creus que poden ser els beneficis de l’agricultura ecològica envers 

l’agricultura extensiva?  

 

 

 

 

 

 

Activitat 9: “Dos tomates y dos destinos” es un curtmetratge 

protagonitzat pels humoristes Joaquín Reyes i Carlos Areces.  

Visualitza el curtmetratge i respon a les següents qüestions:  

 

 

- Què diferencia als dos tomàquets?  

 

- Amb quin et sents més representat en referència al 

consum que fas de les hortalisses?  

 

 

- Davant la situació d’emergència climàtica que està experimentant el planeta, quin 

consum de tomàquet creus que s’hauria de potenciar? 
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1. Reflexió inicial: xifres poc esperançadores 

 

La Organització Mundial de la Salud (OMS) l’any 2017 va afirmar que el 71% de la 

mortalitat mundial estava causada per malalties no transmissibles: malalties 

cardiovasculars, diabetis de tipus II, càncer i malalties respiratòries cròniques. Va 

remarcar també que moltes d’aquestes malalties són prevenibles millorant la qualitat de 

la dieta, incrementant l’activitat física i reduint el consum de alcohol i tabac. 

 

Actualment la fam i la desnutrició coexisteixen amb la malnutrició oculta (carències de 

minerals i vitamines), així com la obesitat i el sobrepès. Les dades publicades aquell 

mateix anys van ser les següents:  

 

 

 

 
 
Es preveu que el 80% dels homes espanyols a l’any 2030 pateixin obesitat o sobrepès. 

 

Activitat 1: Què en penses de les xifres que s’han mostrat anteriorment? Creus que estem 

a temps de canviar la previsió feta pel 2030? Si es així, quina creus que seria la manera? 

 

A continuació, omple el cercle segons quines són les proporcions dels aliments que es 

trobarien en el teu plat alhora de dinar. Recorda incloure, si és que n’hi ha, els hidrats de 

carboni (com l’arròs, la pasta, el sucre o els llegums), els greixos (oli, mantega), les 

proteïnes (carn, embotit, peix, ous) i les fruites i verdures.  

 

Un cop dibuixat, creus que seria una bona representació del que seria una alimentació 

saludable?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentació i Salut  

 
900 milions de persones desnutrides 

2.000 milions de persones amb sobrepès i 700 milions amb obesitat 
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2. Una dieta saludable 

 

A continuació trobaràs el mateix esquema que has realitzat anteriorment, però omplert 

segons quines són les recomanacions dels experts.  

 

Tal i com es mostra a la figura anterior, prenen gran importància en la nostra dieta les 

hortalisses i les verdures. Presenten un elevat contingut en aigua, vitamines, minerals i 

fibra, elements fonamentals pel correcte funcionament del nostre organisme.  

 

La falta de control en les porcions i un desequilibri en les proporcions dels aliments és 

una de les raons que expliquen el sobrepès. Per això, el metge africà Kazzim Mawji, va 

inventar un mètode per estimar les proporcions diàries de consum que una persona 

necessita en funció de la seva mà.   
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Activitat 2: Les següents imatges, extretes de sinazucar.org, ens mostren quina és la 

quantitat de sucre que porten els següents aliments. Fixa’t en les imatges i respon les 

preguntes a continuació? 

- Quina d’aquestes imatges t’ha sorprès més? Per què? 

- Coneixies l’existència del sucre ocult en els productes processats? Per què creus 

que l’inclouen? 

- Imagina que un familiar pateix sobrepès i et demana ajuda per canviar els seus 

hàbits alimentaris. Quina proposta li oferiries per substituir aquests aliments per 

una alternativa més saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sucre OCULT en els aliments processats: 

  

 Tot hi que som conscients de que abusar del sucre pot ser perjudicial per la nostra 

salut, el problema radica en què la major part de sucre que consumim es troba ocult 

en els aliments processats.  
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Activitat 3: Imagina que treballes a una important empresa de 

publicitat i tens com a client una cooperativa d’aliments ecològics i 

de proximitat de Sant Cugat.  

 

Dissenyeu per parelles o per grups de tres una campanya 

publicitària per una de les hortalisses o fruites que es podrien 

trobar a la cooperativa, amb l’objectiu de que els santcugatencs 

coneguin quins són els beneficis de la seva ingesta i del consum 

de productes com els que es podrien trobar a la cooperativa.  

 

Pots preparar un pòster, un petit anunci de televisió, un díptic, alguna publicació per les 

xarxes socials o un diari local, un anunci per la ràdio…  

 

 

3. Sostenibilitat alimentària 

 

Una dieta variada i una bona alimentació millora considerablement les nostra qualitat de 

vida i salut. Tot hi així, tenint en compte la situació d’emergència climàtica que vivim 

actualment, és important tenir present la sostenibilitat de la nostra dieta.  

 

La Organització Mundial de les Nacions Unides (ONU) estima que la indústria alimentària 

es responsable del 30% del consum energètic mundial i de un 22% dels gasos que 

provoquen el escalfament global.  

 

Algunes de les conseqüències del sistema alimentari globalitzat actual són: 

- L’increment de camps utilitzats pel monocultiu, el que comporta una pèrdua de la 

biodiversitat i la ràpida erosió dels sòls.  

- Utilització de fertilitzants químics que contaminen l’aigua dolça, els oceans i els 

sòls.  

- Pràctica d’una pesca insostenible i destructiva de l’ecosistema. 

- Emissió de grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle derivats de la pròpia 

ramaderia, els processos d’industrialització dels aliments i el transport d’aquest 

durant llargues distàncies.  

 

Una alimentació sostenible es fonamenta en el consum de productes locals, genera menys 

residus, preserva els recursos hídrics i afavoreix la biodiversitat en els camps de cultiu.  
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Activitat 4: Calcula, mitjançant una eina proporcionada per ceroco2.org, quina es la 

estimació de la petjada de CO2 dels següents desplaçaments:  

 

Trajecte 1: Uns tomàquets provinents d’un petit pagès de Sant Andreu de la Barca. Els 

porta al mercat de Sant Cugat del Vallés amb el seu cotxe particular. 

 

Trajecte 2: Uns enciams provinents d’Andalusia, concretament de Sevilla. Els porten en 

furgoneta. 

 

Trajecte 3: Una fruita tropical provinent de Cuba, que arriba en avió al Aeroport de 

Barcelona i després arriba a un supermercat de Sant Cugat del Vallès.  

 

- Indica quin dels desplaçaments genera una petjada de CO2 més elevada i per tant, 

és el menys sostenible:  

- Creus que en el nostre dia a dia comprem aliments que arriben des de molt lluny?  

 

Analitza la etiqueta de 3 productes que estiguin sempre a la cistella de la compra 

a casa teva i esbrina quina és la seva procedència.  

 

 

 


