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Resum 
 
El fet d’instal·lar un hort a les escoles urbanes pot tenir diversos propòsits i d’això dependran les 
activitats que es planifiquin. L’hort pot ser concebut com una extensió de l’aprenentatge del 
coneixement del medi natural. S’ha de tenir en compte que l’hort és un ecosistema en què és 
possible aprendre gran part dels continguts de les ciències naturals, un espai on els alumnes 
poden observar i explorar les característiques dels elements que formen aquest ecosistema.  
 
Experimentaran, provocaran canvis i podran registrar les conseqüències i les interaccions amb 
els diferents elements de l’hort. Permet també estudiar i integrar sistemàticament cicles i 
processos. A més, es un espai ideal per plantejar-se preguntes, formular-se hipòtesis i 
experimentar. Per últim, l’hort pot ser utilitzat com una estratègia per incorporar una proposta 
d’educació ambiental ja que permet adonar-se de la necessitat d’integrar coneixements teòrics 
i solucions pràctiques en el que és la intervenció humana sobre els ecosistemes naturals. És a 
dir, permet reflexionar sobre l’ús i la conservació de recursos a més de revisar els hàbits 
alimentaris.  
 
En el següent treball s’exposa una proposta d’educació mediambiental per als horts escolars. 
S’expliquen diverses activitats pràctiques que ajuden a crear un espai més sostenible i divers. El 
projecte està enfocat per dur a terme a un grup de 1r de l’ESO. És destacable l’interès i curiositat 
que desperta en alumnes d’un entorn urbà.  
 

 
 
Abstract  
 
The fact of installing a garden in schools can have several purposes and will depend on the 
activities that are planned. The garden can be seen as an extension of learning about the natural 
environment. It must be taken into account that the garden is an ecosystem in which it is 
possible to learn a large part of the contents of natural sciences, a space where students can 
observe and explore the characteristics of the elements that make up this ecosystem. 
 
They will experiment, cause changes and will be able to record the consequences and 
interactions with the different elements of the garden. It also allows systematic study and 
integration of cycles and processes. In addition, it is an ideal space to ask questions, formulate 
hypotheses and experiment. Finally, the orchard can be used as a strategy to incorporate an 
environmental education proposal since it allows realizing the need to integrate theoretical 
knowledge and practical solutions in what is human intervention on natural ecosystems. In other 
words, it allows reflection on the use and conservation of resources in addition to reviewing 
eating habits. 
 
Below is a proposal for environmental education for school gardens. Various practical activities 
are explained that help create a more sustainable and diverse space. The project is focused to 
carry out a group of 1st ESO. The interest and curiosity that it arouses in students from an urban 
environment is remarkable. 
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INTRODUCCIÓ 

 
L’actual crisi socioecològica planetària i la urbanització creixent de la vida humana són fenòmens 
que inciten a l’educació a repensar els seus objectius i processos. El concepte de sostenibilitat 
proveeix un ampli marc en construcció per a activitats docents, de recerca i de vinculació. Entre 
altres propostes orientades a promoure la sostenibilitat, l’agroecologia destaca com a un 
conjunt de teories i pràctiques integradores, capaces de transformar les relacions productives, 
sociopolítiques, econòmiques i culturals del sistema alimentari. Sant Cugat és una ciutat 
compromesa amb l’ecologia així com amb la sostenibilitat de la ciutat. Durant els últims anys 
s’han dut a terme diferents projectes de conscienciació social, de preservació de l’entorn i de 
lluita contra el canvi climàtic.  
 
L’Agroecologia és un dels temes més treballats a la ciutat entre educadors agroambientals, 
centres escolars i l’ajuntament. L’agroecologia pot ser descrita des de tres entitats diferents: la 
ciència, la pràctica agrícola i el moviment social. Un dels objectius més destacables de 
l’agroecologia és impulsar la participació de la població en els sistemes de producció sostenibles 
(Llerena i Espinet, 2017). Els horts urbans són terrenys on es poden dur a terme pràctiques 
agrícoles basades en el saber tradicional i s’allunyen dels models de producció i comercialització.   
 
Sant Cugat és una ciutat històricament agrícola. Tot i haver perdut molt d’aquest terreny, destina 
espais i recursos per continuar amb aquesta pràctica. L’Ajuntament de la ciutat disposa de 
terrenys que ha transformat en horts urbans per aconseguir apropar més a la ciutadania a la 
terra. Es coneixen tres tipus d’horts urbans dins del municipi: horts escolars, horts socials i horts 
comunitaris per a entitats.  
 
La majoria dels centres educatius de la ciutat aprofiten el treball a l’hort per anar una mica més 
enllà i donar una nova visió d’estudi. Aquesta nova visió que ha pres l’Agroecologia escolar es 
basa en la consideració i la transformació del sistema alimentari per part dels alumnes i docents 
en els seus diversos àmbits com ara la producció, la transformació, la comercialització i el 
consum. A més, el que es pretén és aconseguir una educació per la sostenibilitat en el context 
de la transformació del sistema alimentari escolar i de la comunitat en la que vivim actualment. 
Es pretén impulsar un moviment social que es planteja accions transformadores de les relacions 
entre els ciutadans i l’alimentació.  
 
Quan l’escola accepta treballar l’Agroecologia, treballant des de l’hort escolar, apareix una nova 
aula de ciències així com una excel·lent forma d’introduir conceptes com la biodiversitat, 
l’ecologia o l’alimentació sostenible. A més, treballant a base de reflexions i de la recerca, es 
pretén que siguin els alumnes mateixos els que identifiquin les diferents accions de la vida diària 
i aconseguir un canvi en la idea del sistema alimentari.  
 
Des de l’arribada de la pandèmia aquests últims anys, escoles i instituts s’han vist obligats a 
canviar la manera de treballar. El que serien assignatures optatives com el treball a l’hort s’han 
vist amagades o han acabat desapareixent, sobretot als instituts. Durant aquest curs tot i que hi 
ha hagut molta més normalitat, ha fet falta renovar els esforços per tal de reactivar aquest 
treball en els alumnes d’institut així com en els educadors mediambientals dels centres.  
 
Fins el dia d’avui no s’havia fet cap proposta de treball i ús de l’hort escolar en centres d’educació 
secundària. Al principi no sabia molt bé cap a on enfocar la proposta del projecte, però la idea 
era aconseguir canviar la visió de l’assignatura tant pels alumnes com pels docents. En aquest 
treball es presenta el concepte d’agroecologia com un terme molt ampli, on s’estudiarà el 
sistema alimentari des de la producció, la transformació, la distribució i el consum d’aliments.  
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OBJECTIUS DEL PROJECTE DE TREBALL 
 
La finalitat de la proposta de treball és posar en valor l’educació per la sostenibilitat com una 
eina imprescindible per capacitar i apoderar a la ciutadania, joves i grans, davant els reptes 
urgents als quals s’han de fer front. Es pretén aconseguir una incorporació de la problemàtica 
del canvi climàtic i el sistema alimentari convencional en el currículum educatiu dels centres. 
Per tal d’afavorir la conscienciació i la necessitat d’actuar. Això inclou promoure valors de 
consum responsable i conceptes sobre ecologia i discordança amb el medi. Des del treball que 
es fa a les escoles, es vol contribuir a la millora de la biodiversitat global a través dels horts, 
volent aconseguir un hort més divers, volent millorar la producció i l’equilibri de l’ecosistema.  
 
Els objectius sobre els quals es centra aquesta proposta de treball educatiu mediambiental són:  

▪ Servir d’instrument de suport als eixos plantejats en l’estratègia davant la problemàtica 
del sistema alimentari.  

▪ Ser un recurs útil per al professorat i pels educadors i educadores ambientals. Animant-
los al disseny i desenvolupament de programes i activitats d’educació ambiental, 
relacionades amb els temes a treballar. 

▪ Aportar un enfocament de l’educació ambiental que faciliti que els alumnes prenguin 
consciència de la gravetat del problema.  

▪ Aportar les eines a educadors i educadores ambientals per poder treballar el sistema 
alimentari sostenible a partir de l’hort escolar.  

 
Objectius pel desenvolupament sostenible (ODS) treballats al TFG 
Respecte l’Agenda 2030, a partir d’aquests punts, es proposa treballar amb una mirada amplia 
en qüestions relacionades amb la prevenció de malbaratament alimentari a les escoles (ODS 2), 
la salut (ODS 3), l’educació i conscienciació ambiental en entorns urbans (ODS 11), l’emergència 
climàtica i els nous moviments juvenils (ODS 13). Mitjançant aquesta mena de projectes i 
activitats, es pretén formar a persones més conscients i preparades per entendre com 
l’alimentació afecta a la salut, el medi ambient i a la justícia social, capaces d’influir en el 
desenvolupament d’una millor sobirania alimentària i ajudar a construir un món millor.  
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MARC TEÒRIC 

 

Agroecologia 
 
L’agroecologia neix de la unió de disciplines científiques, les ciències experimentals i les ciències 
socials (Wezel & David, 2009), amb el propòsit d’ajudar a resoldre problemes de la vida real 
(Fourez, 1998). Més endavant, Sevilla Guzmán (et al., 2000) va proposar que l’agroecologia es 
conformava per dimensions, que serien: l’ecològica, la socioeconòmica i la política i cultural.  
 
El conjunt de processos i efectes generats per l’agroecologia contribueixen significativament a 
apropar la vida col·lectiva a la sostenibilitat socioecològica. Aquest apropament no requereix 
necessàriament una reducció de la densitat poblacional, sinó la conversió d’àrees recreatives i 
altres espais en àrees productives multifuncionals (Mougeot, 2006; Redwood, 2009). 
L’agroecologia urbana exerceix funcions tant de generació de recursos renovables, com de 
transformació i ús de residus orgànics i materials reciclables, contribuint a la regeneració de la 
bio-capacitat productiva dels ecosistemes urbans. En base a diferents estudis (Aubry et al., 2012; 
Chappel y LaValle, 2011; Mougeot, 2000, 2005, 2006; Barton, 2006; Bakker et al., 2000), es 
destaquen en la Taula 1 algunes de les principals contribucions ecològiques de l’agroecologia.  
 
Taula 1: Contribucions ecològiques de l’agroecologia 
 

Tipus de contribució 
 

Exemples de contribucions ecològiques 

Ús productiu d’espais La transformació de terrenys en àrees de cultiu 
d’aliments genera beneficis respecte a l’augment de la 
producció local i al canvi del paisatge urbà, destinant 
espais originalment no productius a un ús eficient. 

Reducció de contaminació i 
d’energia utilitzada pel transport i 
embalatge 

La producció local d’aliments no requereix el transport 
entre llargues distàncies i utilitza menys embalatge, el 
que implica una menor inversió energètica i de materials 
així com una menor contaminació atmosfèrica i terrestre. 

Compostatge Una porció considerable de residus orgànics pot ser 
transformada en adob localment a través de tècniques 
simples per al seu ús en els horts urbans, modificant 
d’aquesta manera el que seria un problema en un 
benefici socioecològic. 

Regeneració del sòl L’aplicació de mètodes ecològics integrats permet la 
recuperació fisicoquímica i biològica del sòl, el qual 
generalment és afectat per materials tòxics, escombralls, 
etc. La seva regeneració possibilita un ús sostenible, fet 
que implica que el seu potencial productiu no s’esgoti. 

Captació i emmagatzematge 
d’aigua de la pluja i altres recursos 

La captació local d’aigua (així com d’energia solar, del 
vent, etc.) amplia el període d’ús productiu d’aquests 
recursos sense provocar una elevada demanda 
energètica. 
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Promou la biodiversitat En comparació amb l’agricultura industrial, la producció 
agroecològica promou el cultiu diversificat d’espècies. 
Diferents estudis comproven com la biodiversitat urbana 
és incrementada per pràctiques agroecològiques, 
augmentant la seguretat alimentaria i recuperant 
espècies locals de valor biocultural. 

 
 
Segons Sevilla Guzmán (et al., 2000), la perspectiva de la dimensió ecològica-productiva de 
l’agroecologia no és suficient perquè no té en compte les necessitats humanes, i altres factors 
com la desigualtat de gènere, per això són necessàries les dimensions socioeconòmica i també 
la cultural i política. L’autor considera que hi ha una coevolució social i ecològica, de manera que 
s’ha d’integrar el complex ambiental als factors socials per tal d’obtenir una perspectiva 
d’agroecologia més global. L’agroecologia, de la mà dels moviments socials, és també una lluita 
social per l’ecojustícia.  
 

Agroecologia i educació 
 
Des dels estudis de Miguel Altieri (1983) i Steve Gliessman (1998), hi ha hagut moltes recerques 
i molts estudis que s’han desenvolupat en el camp de l’agroecologia. No obstant, han estat 
relativament poques les investigacions que consideren els aspectes educatius que participen en 
els projectes agrícoles de les ciutats. Considerant el fet de que els anys que segueixen vindran 
marcats per un agreujament de la crisi energètica així com pels impactes imprevisibles del clima, 
la investigació dels efectes ecològics i socials dels processos educatius realitzats en espais 
agroecològics en les ciutats és i seguirà sent un camp amb cada cop més rellevància.  
 
Tot i que els efectes de les pràctiques agrícoles en escoles siguin múltiples i estiguin 
interconnectats entre si, la majoria dels estudis realitzats, principalment en països anglosaxons, 
s’enfoquen en canvis provocats per aquestes pràctiques sobre els hàbits alimentaris així com en 
la salut nutricional dels estudiants (Robinson-O’Brien et al., 2009; Heim et al., 2009; Ozer, 2007). 
Un nombre considerablement menor d’investigacions descriu els efectes de treballar 
l’agroecologia escolar a l’hort sobre aspectes com la responsabilitat ambiental (Skelly & Bradley, 
2007). Els estudis examinats ens mostren doncs que els principals objectius educatius de 
treballar l’hort escolar estan relacionats amb la nutrició i de manera secundària amb 
coneixements i actituds socioambientals més amplies.  
 
Una part important dels reptes que avui interpel·len a l’educació emergeix de dos conjunts de 
processos detonats per la revolució industrial i intensificats les darreres dècades de globalització 
del capital. En primer lloc, hi ha crisi ambiental planetària, caracteritzada per alteracions 
dramàtiques del clima, als cicles de nutrients i de l’aigua, per pèrdues alarmants de biodiversitat, 
entre d’altres processos (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  
 
La versió escolar que s’ha considerat en la tesi doctoral de Llerena i Espinet (2015), resumeix 
l’agroecologia com una disciplina formada a partir de l’orientació ecològica que busca impulsar 
la participació de la població en els sistemes de producció d’aliments sostenibles. Promou una 
praxi que cerca la participació de l’alumnat i a la resta del personal de la comunitat escolar en 
l’estudi del sistema alimentari. Amb aquesta participació es pretén transformar aquest sistema 
alimentari escolar (amb criteris ambientals, socials, de proximitat, etc.) amb l’objectiu 
d’aprendre. Impulsa un model socioeconòmic basat en la diversitat i la lluita per la ecojustícia, 
convertint l’agroecologia en una eina de transformació cultural i política amb la qual poder 
superar el capitalisme i el mercantilisme que hi ha actualment.  
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Per tant, el concepte d’agroecologia escolar és l’acció educativa que promou i impulsa la 
participació dels alumnes de totes les edats en la comprensió i transformació dels sistemes i 
processos alimentaris amb criteris de sostenibilitat i justícia. Aquesta acció es desenvolupa 
estudiant els diferents processos del sistema alimentari: des de la producció, incloent la gestió 
dels residus, passant per la transformació de l’aliment, fins a la comercialització i el consum. 
Aquesta pràctica permet impulsar la sobirania alimentària de la comunitat educativa i de la 
societat, al mateix temps que afavoreix treballar els continguts curriculars de forma globalitzada, 
partint de situacions i experimentacions reals i vivencials.  
 

Horts escolars de Sant Cugat del Vallès 
 
Per tal d’aproximar l’alumnat a l’agricultura ecològica i amb l’objectiu de promoure l’Educació 
per a la Sostenibilitat, impulsat pel programa municipal santcugatenc Agenda Escolar 2030, una 
trentena de centres escolars han anat creant més de 40 horts repartits pel municipi. Aquests 
horts ajuden a l’alumnat a desenvolupar experiències, preguntes i projectes relacionats amb la 
producció.  
 
Existeixen unes subvencions anuals d’Agenda 2030 Escolar, que les dona el Patronat per als 
projectes escolars d’educació ambiental dels centres públics de primària i secundària de Sant 
Cugat del Vallès. L’agroecologia escolar ha impulsat durant més d’una dècada projectes amb 
horts escolars. La producció agrícola ha tornat així a Sant Cugat des de mitja dècada dels 2000, i 
seguida per un impuls per l’agricultura ecològica productiva, periurbana, a partir de la primera 
experiència a la finca de can Monmany, i amb la sinergia dels grups de consum ecològics. 
Posteriorment el Parc Natural de Collserola ha engegat el procés de transició agroecològica de 
la serra «Alimentem Collserola» del que el municipi participa1.  
 
Els diferents centres educatius de Sant Cugat han iniciat un projecte de consum als menjadors 
escolars de la pagesia de proximitat, gràcies a un diàleg entre la pagesia local i les empreses de 
menjador. Diverses entitats, associacions, cooperatives i empreses posen també el seu esforç 
en una agroecologia escolar, sigui en projectes d’hort solidari, de plantes aromàtiques, menjador 
sostenible, malbaratament, etcètera. 
 

 

Sistema alimentari i producció sostenible 
 
Quan es parla del sistema alimentari des d’un punt de vista agroecològic, s’ha de procurar no 
superar una sèrie de límits ambientals per tal de que l’impacte de l’activitat humana al planeta 
sigui menor. El concepte de sistema alimentari engloba tots els actors, tots els recursos, tots els 
processos i totes les activitats relacionades amb la producció, l'elaboració, la distribució, la 
preparació i el consum de aliments, així com els impactes socials, econòmics i ambientals 
d’aquests processos i activitats. 
 
L’alimentació és una activitat bàsica en el sosteniment de la vida. La industrialització de la 
producció agroalimentària (des de principis del segle XX) i la globalització agroalimentària (des 
de mitjans del segle XX) han generat importants problemàtiques socioecològiques. Una transició 
cap a la sostenibilitat agroalimentària s’ha de recolzar en l’equilibri de les relacions camp-ciutat 
així com un canvi en la dieta per tal de reduir aliments d’origen animal i processats. En 

 

https://parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/ 
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l’actualitat, l’activitat agrària suposa el 80% del consum d’aigua i ocupa directament el 50% del 
territori considerat superfície agrària útil (Naredo, 2004). 
 
L’activitat agrària pot ser entesa com la transformació intencionada dels ecosistemes, per part 
de les comunitats humanes, de cara a l’obtenció de recursos útils. Gran part dels recursos 
obtinguts han estat històricament aliments, materials i energia; si bé en les ultimes dècades 
d’intensificació, s’ha derivat cap a la producció de matèria primera per a la industria i aliments 
(Soto, Infante-Amate, Guzmán, Cid, Aguilera, Garcia, González de Molina, 2016).  
 
El debat mundial sobre la sostenibilitat agroalimentària es centra en si un maneig sostenible dels 
agroecosistemes podria alimentar un món amb una població acceleradament creixent, amb 
ritmes creixents de consum i patrons alimentaris cada vegada més insostenibles (basats en 
aliments d’origen animal). Tot i que la qüestió és més aviat com podem aconseguir que 
l’agroecologia alimenti al món en el present escenari de crisi i canvi global, ja que el sistema 
alimentari industrial i globalitzat no només es mostra incapaç d’alimentar a tot el planeta sinó 
que a més, està generant greus impactes que posen en perill la vida humana del planeta (Elika, 
2008) 
 
Des de la perspectiva agroecològica, diversos estudis semblen coincidir en alguns elements 
imprescindibles per assolir aquest objectiu. La producció ecològica requereix més superfície per 
unitat de producte, però menys pesticides (i molt menys nocius), nitrogen, fòsfor, i aigua; i s’ha 
demostrat una reducció sensible a les emissions de diòxid de carboni i una major adaptabilitat 
al canvi climàtic. Per reduir la superfície i pesticides utilitzats així com per maximitzar el potencial 
de l’activitat agroalimentària, caldrà un canvi en la dieta per reduir el consum de carn, 
especialment de porc i aus, i la recuperació de cultius, races ramaderes i varietats agrícoles 
tradicionals adaptades a cada territori i clima; una lenta recuperació del contingut de matèria 
orgànica als sòls i la reducció de malbaratament d’aliments (IAASTD, 2009) 
 
La industrialització i globalització agroalimentàries generen importants impactes negatius sobre 
els cicles naturals locals i globals. Les problemàtiques ambientals que han sobrepassat en major 
mesura els límits sostenibles tenen relació directa amb l’agricultura. Hi ha estudis que afirmen 
que les emissions associades a les diferents fases de la cadena alimentària s’apropen al 50% de 
les emissions totals (Stern, 2006). Tot això, en un procés àmpliament ineficient en termes 
energètics i completament dependent de combustibles fòssils i d’importació de materials, que 
al llarg del segle XX i del present ha aprofundit aquesta tendència (Soto et al., 2016). A més, la 
ineficiència del sistema agroalimentari global també genera la deixalla de més d’un terç dels 
aliments produïts a nivell mundial (FAO, 2011). 
 
Per tant, podem afirmar que la sostenibilitat és un concepte econòmic, social i ecològic molt 
complex de les relacions entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una manera 
d'organitzar l'activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin capaços de 
satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim de la mateixa manera que es 
manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals.  

 
 

Transformació de l’aliment i consum: Salut 
 
Seguint el cicle del sistema alimentari, l’àmbit que segueix al de la producció és el de la 
transformació, en el qual l’aspecte més rellevant per l’aprenentatge és la salut. La transformació 
dels aliments és qualsevol mètode utilitzat per transformar aliments frescos en productes 
alimentaris. En aquesta transformació poden intervenir una o diverses de les següents 
tècniques: rentar, tallar, pasteuritzar, congelar, fermentar, envasar, entre d’altres. La 
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transformació de l’aliment també consisteix en agregar components per prolongar el seu 
període de conservació, o agregar vitamines i minerals per tal de millorar la qualitat nutricional 
de l’aliment. 
 
El preu que està pagant la societat en el desenvolupament d’un model agroalimentari cada cop 
més deslligat dels cicles naturals ha passat pel deteriorament de tots els territoris, tant a la terra 
com els cossos. Aquest model ha portat amb si un canvi d’hàbits alimentaris que no ha trigat en 
repercutir en la salut de les persones. Tot i que l’alimentació hauria de ser una font de benestar, 
en les últimes dècades s’ha convertit en una de les principals causes de mort no natural en el 
món (OMS, 2017). La industrialització i globalització agroalimentàries han transformat la cadena 
alimentaria global, introduint elements de risc en les diferents etapes. Es pot observar com 
l’entramat global de governança alimentària està en risc, i cada vegada es preocupa menys en 
proporcionar aliments segurs a la població (OMS, 2017).  
 
En els darrers anys, els canvis en les dietes han portat a una menor ingesta de productes frescos 
per ser substituïts per ultraprocessats, augmentant el consum de greixos i sucres. En un estudi 
realitzat per VSF al 2016, s’apunten dues idees clares. La primera, que es pot quantificat el grau 
de globalització econòmica d’un país amb el grau de malalties associades a la mala alimentació. 
I la segona, que a mesura que s’implanta i s’estén el sistema de producció basat en la revolució 
verda, s’estén també la malnutrició, encara que canvia de format. Si bé inicialment les noves 
produccions supleixen la manca d’aliments, amb el temps el seu desenvolupament ve 
acompanyat d’un model de consum que provoca canviar la gana per un altre tipus de malnutrició 
que comporta la deficiència de macronutrients i a altres malalties com la diabetis o l’obesitat 
(VSF- Justicia Alimentaria Global, 2016)  
 
Alhora, s’ha produït una globalització del consum generant un escenari que incentiva la societat 
per tal de que consumeixi precisament els aliments menys saludables. El màrqueting que vincula 
aquests aliments amb un estatus social elevat ha estat còmplice necessari per desenvolupar una 
agricultura i consum amb alts costos per al planeta i per a la salut de les persones. A més, es 
centra en els grups socials de menors rendes i nivell cultural, sent més vulnerables als missatges 
de les grans corporacions, ja que sí que s’observa un canvi entre els grups socials de rendes 
mitjanes i altres cap a un consum més gran d’aliments vegetals frescos i menys processats. 
(Informe del consumo alimentario en Espanya, 2016) 
 
És important la conscienciació sobre la importància d’alimentar-se correctament i dels beneficis 
o perjudicis que això pot suposar per a la nostra salut. El menjar és molt més que el contingut 
del plat. Les llegums, un filet o una galeta són l’últim esglaó d’una cadena d’accions. L’objectiu 
per tal de que la sostenibilitat sigui prioritària en aquest àmbit, fa necessària la recerca d’una 
alimentació respectuosa amb el planeta alhora que beneficiosa per a la salut. Per això, en el 
disseny d’una actuació educativa com aquesta és necessari introduir el treball amb la salut a 
través de la transformació alimentària, tot fent paral·lelismes entre el processament industrial i 
l’elaboració artesanal.   
 

Malbaratament alimentari 
 
Com qualsevol classe de sistema, en el sistema alimentari també existeixen pèrdues. L’eficiència 
no és del 100% i com a conseqüència hi haurà diferents punts al llarg del procés on es troben 
dites pèrdues. La part de pèrdues dels aliments que coneixem com a malbaratament alimentari 
es refereix a aquells aliments segurs i nutritius inicialment destinats al consum humà que són 
rebutjats o utilitzats de manera alternativa (no alimentària).  
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Aquest malbaratament pot tenir lloc en tots els esglaons del sistema alimentari: en la granja, en 
les industries de processament, en la fase de distribució, en menjadors i restaurants, i en les llars 
dels propis consumidors (Hidalgo, Martín-Marroquín, 2020).  
A més del problema ètic i nutricional que suposa el fet de que es desaprofiti una quantitat 
considerable d’aliments en bones condicions cada dia, es planteja el problema de l’impacte 
ambiental que això genera, en termes de la quantitat de recursos naturals finits, com l’aigua, la 
terra, o recursos marins utilitzats per a la producció d’aquests aliments que no es consumeixen. 
De la mateixa manera, la mala gestió a moltes regions del món de les deixalles d’aliments no 
utilitzats contribueix al canvi climàtic, ja que en aquest procés es generen gasos d’efecte 
hivernacle (com metà i diòxid de carboni).  
 
Només en Europa, s’estima que les pèrdues i el malbaratament alimentari arriben 
aproximadament a 89 milions de tones per any. D’aquesta quantitat, el 42% prové de llars, el 
60% de les quals seria evitable; el 39% procedeix de processos de fabricació, la majoria dels quals 
es considera inevitable; 5% provenen del pas per distribució i 14% dels serveis de restauració i 
menjadors (Monier, Mudgal, Escalon, O’Connor, Gibon, Anderson, & Morton, 2010) 
 
El fet de posar valor als aliments i conèixer la importància econòmica i ambiental que implica 
obtenir-los és una via per fer-nos agafar consciencia de la importància de no malbaratar-los. 
 
A les escoles que disposa de menjador, les fons de malbaratament alimentària solen ser tres: el 
que queda als plats al menjador, el que s’ha cuinat i no servit, no ha sortit de la cuina, i el que es 
malbarata abans d’arribar a l’escola perquè el cultiu té pràctiques que malbaraten. En l’hort 
escolar es poden adoptar pràctiques per evitar el malbaratament en el cultiu i fer paral·lelismes 
amb el malbaratament com a fenomen ecosocial a treballar.    
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PROJECTE EDUCATIU (PROPOSTA DE TREBALL) 

 

Metodologia  
 
El mètode general d’estudi experimentat i que a continuació es proposa consisteix en dur a 
terme activitats i tallers al mateix temps que s’investiga. Les activitats es van preparar sota un 
pla previ, que va tenir com a base la identificació de necessitats i el potencial de l’alumnat. El 
projecte de treball es va crear en un intent de comprendre i aprofundir sobre els coneixements, 
explorant des de la perspectiva dels alumnes en un ambient fora de l’aula convencional i en 
relació amb el context. En relació al projecte, el treball primordial de les escoles és la 
sensibilització tant dels professors, com dels alumnes i les famílies. 
 
Per tal de portar a la pràctica i poder executar la proposta d’aquest projecte de treball, es va 
treballar amb el grup d’alumnes de 1r de l’ESO A de l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat de Sant 
Cugat del Vallès. Així s’han pogut desenvolupar les diferents activitats al llarg del curs per tal 
d’aprofundir més el concepte d’Agroecologia.  
 
A l’institut, la dinàmica del treball ha constat dels següents passos:  

- S’ha donat a conèixer el projecte al professorat, amb el propòsit d’identificar el 
seu interès per participar a l’hort escolar així com una presentació de les activitats 
previstes com una oportunitat de complementar l’aprenentatge a l’aula amb una 
activitat molt més pràctica, fent èmfasi en els temes del pla docent relacionats 
amb el projecte.  

- Es va definir un pla de treball on es van considerar les activitats a realitzar, el 
material necessari així com les possibles dates de realització de les diferents 
sessions.  

- Es van realitzar les activitats previstes seguint l’ordre per tal d’aconseguir una visió 
del sistema alimentari global.  

 
Les activitats es van dur a terme amb uns professors especialistes amb el tema de l’hort. L’espai 
de cultiu del centre va ser només utilitzat pels alumnes de 1r A però es van coordinar la resta 
dels alumnes del centre per tal de dur a terme treballs de neteja, reg i construcció de medis per 
a aquest. Destacar també la participació de molts dels mestres de l’escola així com la implicació 
de moltes famílies de l’institut. Quan es treballa a l’hort, es pretén promoure l’anàlisi sobre les 
formes actuals de producció i el consum d’aliments, a més de fomentar l’ús sostenible dels 
diferents recursos com l’aigua o residus. 
 
 

Biodiversitat de la collita: espècies plantades i la problemàtica 
de les plagues 

 
A la Taula 2 s’exposa el que seria una referència a la dimensió ecològica i productiva del projecte 
d’hort escolar que es dissenya en aquest treball. A més, queden explicades breument algunes 
característiques per si es necessiten com a guia per al cultiu.  
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Taula 2: Espècies de la nostra collita. Elaboració pròpia.  
 

Espècie Nom comú Característiques del cultiu 
Brassica oleracea var. 
capitata L. 
 

Col És un vegetal ric en vitamines i minerals. Creix millor 
en temperatures tirant a càlides, tot i que tolera el 
fred de la tardor. Es recomana sembrar-la a inicis de 
primavera per tal de fer la collita a l’estiu. Cal 
mantenir suficient humit el sòl durant els períodes 
més càlids. Totes les parts verdes de la planta són 
comestibles.  
 
 

Phaseolus vulgaris L.  
 

Faves El cultiu de faves prospera en climes càlids. Tot i que 
admet una àmplia gama de sòls, els més indicats són 
els sòls lleugers. Contenen un elevat contingut en 
proteïnes i fibra, a més, són una excel·lent font de 
minerals.  
 

Pisum sativum L. 
 

Pèsol Els pèsols són una collita d’estació fresca que es pot 
aconseguir tant en primavera com a la tardor. 
Requereix un sòl lleuger. Tot i que no es gaire exigent 
respecte la riquesa orgànica del sòl, convé aportar 
adob. Necessita una exposició solejada i regs 
freqüents. És una font de proteïnes, minerals i fibres. 
A més, és beneficiosa pel sòl ja que fixa el nitrògen 
degut a bactèries Rhizobium que proliferen als 
nòduls de l’arrel i produeixen nitrats.  
 

Daucus carota L.  
 

Pastanaga És un aliment excel·lent des del punt de vista 
nutricional degut al seu elevat contingut en 
vitamines i minerals. El color taronja de l’arrel és 
degut als carotens, entre d’ells un compost 
antioxidant que es transformarà en vitamina A.  
 

Spinacia oleracea L.  
 

Espinacs  Es veu afavorida pels sòls rics i humits, tot i que pot 
créixer en qualsevol tipus de sòl sempre i quan 
aquest tingui suficient matèria orgànica. Necessita 
poc calor per créixer, per això la majoria de varietats 
es planten o molt aviat en primavera o a la tardor 
quan ja ha passat la calor de l’estiu.  
 

Solanum tuberosum L. 
 

Patates Si es fa la sembra sense eliminar la substancia 
mucilaginosa que les recobreix, les patates no 
germinen. És una planta que prefereix sòls rics en 
hummus, arenosos i amb bon drenatge intern.  
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Beta vulgaris L.  
 

Remolatxa És una planta resistent, biennal, que pot ser 
cultivada dins d’una gran varietat de climes 
temperats. En la majoria de casos, la remolatxa es 
sembra durant la primavera i es fa la collita a la 
tardor.  
 
 

Solanum lycopersicum 
L.  
 
 

Tomàquets Es una planta de clima càlid. Es desenvolupa molt 
millor amb una elevada intensitat lluminosa. En 
quant a la humitat del sòl el requeriment és normal. 
Un excés d’humitat provoca l’atac de patògens i el 
desenvolupament de malalties.  
 

Lactuca sativa L.  
 

Enciam Tolera pitjor les temperatures elevades que les 
baixes. Exigeix diferencia de temperatures entre el 
dia i la nit. Convé cultivar-la amb un percentatge 
d’humitat elevada al sòl (60-80%) i creix amb 
preferència als sòls lleugers i amb bon drenatge.  
 

Solanum melongena L.  
 

Albergínies El seu valor energètic i nutritiu és petit en 
comparació a altres fruits, verdures i hortalisses. És 
una planta exigent en quan a la llum, requereix 
d’entre 10 i 12 hores diàries. Suporta bé les 
temperatures elevades sempre i quan hi hagi una 
humitat adequada.  

A partir de la biodiversitat d’un hort, és important considerar un aspecte sempre present en 
l’ecologia d’aquest com són les plagues. Una plaga agrícola és una població d’animals fitòfags 
que provoca una disminució del cultiu, reduint el valor de la collita e incrementant el cost de la 
producció. Dins d’aquest criteri econòmic, podem ampliar el concepte de plaga i afegir també el 
de les malalties i les especies invasores com ara les males herbes, perquè de la mateixa manera 
que les plagues d’animals, causen una reducció de la collita ja sigui en quantitat o en qualitat o 
bé per competència directa amb el cultiu.  

Durant el projecte d’hort escolar que s’ha dissenyat s’han tractat únicament les plagues que es 
consideren biològiques:  

• Vertebrats: mamífers, aus i rèptils. 

• Invertebrats: insectes, àcars i nematodes.  

• Organismes patògens: virus, bacteris i fongs.  

• Plantes adventícies: males herbes. 
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Visió del futur 

 
L’objectiu de la proposta de treball és plantejar propostes per al present, de manera que tinguin 
un impacte sensible al futur. Això planteja una doble dificultat, ja que des del context present 
s’han de plantejar propostes que incorporin les possibles evolucions. Les darreres investigacions 
sobre el futur del planeta fan pensar que no anirà a millor i que les situacions inestables i 
irregulars que estem vivint en els darrers anys realment són les primeres manifestacions d’una 
nova època en què aquests episodis seran la norma. Els objectius i propostes que s’ofereixen a 
les properes línies són la base estructural per definir una sostenibilitat futura (Fernández Durán, 
González Reyes, 2014). 
 
 

Pla de treball 
 
Cadascuna de les activitats del projecte proposat, si bé cada una està enfocada en temes 
específics, totes giren entorn l’agroecologia i la sostenibilitat, amb el propòsit de sensibilitzar i 
conscienciar sobre la importància i els beneficis de generar productes i aliments saludables, a 
més de la cura del medi ambient. És a dir, les activitats que es desenvolupen estan basades en 
els principis de l’agroecologia, el que significa que es busca integrar coneixements i pràctiques 
agrícoles a dimensions socials, polítiques, econòmiques i culturals.  
 
A continuació queden resumides les activitats que formen el projecte educatiu. Aquestes han 
estat redactades també per tal d’esdevenir eines eficaces per permetre als centres dur a terme 
un treball durant el període de curs escolar sobre el sistema alimentari. Estan enfocades per a 
un grup de treball d’alumnes en l’etapa de secundària. En les següents pàgines s’han analitzat 
les competències, el procediment, s’ha detallat la descripció de l’activitat així com un llistat de 
materials necessaris per poder desenvolupar-les.   

 
PROJECTE: 10 activitats 
 

▪ 1: PER QUÈ ANEM A L’HORT? 
▪ 2: LA PRODUCCIÓ 
▪ 3: BIODIVERSITAT DE LA COLLITA  
▪ 4: CONEIXEM EL NOSTRE HORT 
▪ 5: LA PROBLEMÀTICA DE LES PLAGUES 
▪ 6: TRANSFORMACIÓ DE L’ALIMENT 
▪ 7: LA COMERCIALITZACIÓ DELS ALIMENTS 
▪ 8: EL CONSUM ECOLÒGIC: MILLORA DE LA SALUT 
▪ 9: MALBARATAMENT ALIMENTARI 
▪ 10: RESIDUS I COMPOSTATGE: ORGANISMES 
▪ REFLEXIONEM: QUÈ HEM APRÈS? 
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ACTIVITAT 1 

PER QUÈ ANEM A L’HORT? 
 
CONTINGUTS 

- Sessió comunicativa. Anàlisi de l’assignatura per part del grup de treball.  
 
ACTIVITAT 

- Debat d’idees a l’aula. Estudi de l’assignatura i anàlisi dels objectius d’aquesta. Fer 
una proposta per part dels alumnes del que creuen que veuran al llarg del projecte.  

 
PROCEDIMENT 
L’educador/a mediambiental o professor/a obrirà un debat amb la següent pregunta:  
“Per què creieu que fem aquesta assignatura i anem a l’hort?”  
A partir d’aquí aniran apareixent idees i diferents punts de vista.  
 
L’educador/professor haurà d’anar portant el debat cap a la idea de que aprenguin a veure i a 
estudiar el sistema alimentari com un sistema 360º. Com ells des de l’escola poden començar a 
ser conscients i a canviar el punt de vista inicial. A cada concepte i idea que aparegui hi haurà un 
encarregat d’anar-ho escrivint, per després al final de la sessió poder veure i ser conscients de 
com ens ha pogut canviar la idea sobre aquesta optativa i quina és la funció d’aquesta. Per 
acabar la primera sessió, farem una descripció del que seria el concepte d’Agroecologia.  
 
L’educador/a o professor/a pot anar explicant també quins són els diferents temes que més 
endavant es treballaran i s’aniran profunditzant. 
 
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat no és necessari cap tipus de material específic. Per tal de saber 
de quins temes es van parlant és una bona eina anar fent a la pissarra un llistat de les paraules 
o conceptes clau. Aquesta activitat és pot dur a terme a l’aula o a un espai exterior.  
 
 
 

  

Fotografia 1. Alumnes de 1r de l’ESO treballant a l’hort escolar. Font pròpia. 
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ACTIVITAT 2 

LA PRODUCCIÓ 
 
COMPETÈNCIES 

- Sessió de recerca. Visió 360º del sistema alimentari. Apareix per primer cop el 
concepte de producció primària.  

 
ACTIVITAT 

- Breu explicació del concepte de producció ecològica.  

- Buscar informació sobre el tema i contestar les preguntes descrites.  
 
PROCEDIMENT 
Aquesta activitat podem dividir-la en dues parts: 
Per començar proposem als alumnes la idea sobre el sistema alimentari i ho enfocarem més en 
concret en la producció. Avui en dia la ciència dels aliments i la nova visió del sistema alimentari 
pren molta importància. Se’ls presenta les següents afirmacions i obrim un petit debat.  

 
“ Segons dades de l’Informe Planeta Vivo de WWF el sistema alimentari  

és una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat. A més, és responsable  
d’1/3 de les emissions de CO2 a l’atmosfera.“ 

 
“L’agricultura ocupa el 34% del sòl del planeta i és la responsable del  

69% de les extraccions d’aigua dolça.” 
 

Un cop acabar el debat i la posta en comú de les diferents opinions dels alumnes, buscaran 
informació sobre la producció ecològica. Hauran de contestar un seguit de preguntes de manera 
individual o per grups, que després hauran d’enviar al correu de l’educador/a per poder avaluar 
el treball fet. Les preguntes a contestar poden ser:   

 

• Explica les diferencies entre una producció ecològica i una de més 
convencional. Hi ha diferencies entre els productes obtinguts? Creieu que en 
l’actualitat es important el concepte de producció ecològica? Raona la 
resposta.  
 

• Visió futura: com creieu que pot arribar a canviar la societat en quant als 
productes ecològics?  

 
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat serà necessari que tinguin un ordinador per tal de que puguin 
buscar a la xarxa la informació necessària. És una activitat que ha de desenvolupar-se a l’aula. 
És una bona eina per tal de que aprenguin a buscar informació i a saber buscar-la en les fonts 
indicades.  
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ACTIVITAT 3 

BIODIVERSITAT DE LA COLLITA 
 
COMPETÈNCIES 

- Identificació de les espècies que formen part del nostre hort. Aprendre amb més 
profunditat el concepte botànic i saber diferenciar-les.  

 
ACTIVITAT 

- Creació individual d’un herbari de l’hort. 
 
PROCEDIMENT 
En la nostra dieta, hi ha vegetals que són més destacables que altres. En aquesta sessió els 
alumnes faran individualment un herbari de 5 espècies amb les plantes que consideren més 
comunes. Cadascú serà lliure d’escollir quines són les diferents espècies que vol posar en el seu 
herbari.  
Un cop saben quines han estat les espècies que han triat per fer l’herbari, hauran de buscar una 
fotografia, el nom amb llatí corresponent i un seguit de característiques que els hi ajudi a 
diferenciar la planta en un futur. A més, hauran de buscar quan és el moment per plantar, és a 
dir, quin és el millor més i la estació adequada per fer la collita. Cadascú farà un document amb 
les espècies que hagi escollit i l’haurà d’enviar al professor.  
 
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat serà necessari l’ús un ordinador per tal de que puguin buscar 
a la xarxa la informació necessària. És una activitat que s’ha de desenvolupar a l’aula.  

 

 
 
  Fotografia 2. Alumnes de 1r de l’ESO fent l’herbari a l’aula durant 

l’experiència realitzada a l’INS Angeleta de Sant Cugat. Font pròpia.  
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ACTIVITAT 4 

CONEIXEM EL NOSTRE HORT 
 
COMPETÈNCIES 

- Identificació de les espècies que formen part del nostre hort escolar.  
 
ACTIVITAT 
Seguint de la sessió anterior, on han après a identificar les diferents espècies presents a l’hort, 
pintarem pedres (en el nostre cas ja les teníem a l’escola) amb el nom i un dibuix de la planta. 
Un cop s’hagin assecat les posarem allà on toqui. Ens ajudarà a diferenciar les diferents espècies 
al llarg del curs i servirà de guia per la resta d’alumnes del centre que no treballen l’optativa.  
 
MATERIAL 
Per pintar les pedres, poden utilitzar-se retoladors permanents. En el nostre cas, les pedres ja 
eren blanques, però pintar qualsevol pedra i pintar-la primer amb pintura blanca. Molts alumnes 
van voler pintar una pedra de mida més gran i escriure els seus noms.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fotografies 4 i 5. Resultat de les pedres pintades un cop col·locades a l’hort. Font pròpia.  

Fotografia 3. Material utilitzat a l’aula per pintar les pedres. Font pròpia.   
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ACTIVITAT 5 

EL PROBLEMA DE LES PLAGUES 
 
COMPETÈNCIES 

- Ecologia. Conèixer els conceptes dels principals grups de plagues. 
 
ACTIVITAT 

- Identificar quines són les possibles causes que poden provocar diferents 
alteracions a la collita.  

- Saber quantificar els danys causats i establir estratègies de control per tal de 
minimitzar els danys.  

 
PROCEDIMENT 
Des de l’inici de l’assignatura, de manera setmanal els alumnes baixaven a l’hort per tal de fer 
un petit manteniment. Quan va començar el bon temps, van ser ells mateixos que es van adonar 
de que hi havia certes espècies de plantes que es trobaven amb mossegades, amb les fulles 
menjades per algun animal. En el nostre cas ens trobàvem que eren els gats els que provocaven 
els danys més destacables a les fulles. Va ser aleshores quan vaig decidir introduir el tema de les 
plagues. A més, volia que veiessin el concepte d’una manera més globalitzada, és a dir, com ho 
fan les grans produccions per lluitar contra aquestes plagues que provoquen danys i alteracions 
a la collita.  
Per tal de conèixer millor els conceptes sobre els principals grups causants de les plagues, per 
grups hauran de buscar informació sobre un tema determinat, i abans de finalitzar la sessió 
hauran d’explicar tota la informació que han trobat davant de la resta de companys.  
 
Es faran 4 grups diferents, cada grup tractarà un dels següents temes:  

- Vertebrats: mamífers, aus i rèptils. 

- Invertebrats: insectes, àcars i nematodes.  

- Organismes patògens: virus, bacteris i fongs. 

- Plantes adventícies: males herbes. 

Es faran servir de guia les següents preguntes:  
o Com diferenciem aquest problema? 
o Busca algun cas concret d’una plaga que sigui un problema en l’actualitat. Com s’està 

combatent? 
o En el nostre cas, de quina manera podem posar una solució? 

 
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat serà necessari l’ús un ordinador. És una activitat que s’ha de 
desenvolupar a l’aula. Buscaran la informació que sigui necessària a la xarxa.  
En el nostre cas, vàrem trobar una solució per tal d’aconseguir minimitzar els danys de les 
plagues, així que vam utilitzar una espècie xarxa per cobrir les nostres parcel·les.  
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ACTIVITAT 6 

TRANSFORMACIÓ DE L’ALIMENT 
 
COMPETÈNCIES  

- Anàlisi dels processos de transformació de les matèries primeres en productes 
alimentaris més importants de l’actualitat.  

- Anàlisi de les diferents tècniques que s’utilitzen i la finalitat d’aquestes.  
 
ACTIVITAT 
El processament dels aliments inclou qualsevol cosa que canviï la forma original d’un aliment. 
Diferenciem processament dels aliments que té lloc a la cuina de casa nostra amb el 
processament dels aliments des del punt de vista industrial. Un aliment pot ser processat de 
moltes maneres. En aquesta activitat veurem quins són els diferents processos d’elaboració i 
quin impacte tenen en la nostra salut i en la del planeta.  
 
Per tal de conèixer fins a quin punt els aliments que mengem han estat transformats, partirem 
de 4 exemples de ingredients inesperats a la nostra dieta. 

• Nitrogen en les amanides pre-rentades 

• Oli de palma als diferents tipus de pans 

• Additius (acetat de sodi i lactat de potassi) 

• Farina de blat en productes sense blat 
 
PROCEDIMENT 
Dividirem l’aula en 4 equips de treball diferents. Cada grup haurà de treballar el tema que li 
toqui. Buscaran informació a la xarxa per tal de contestar de manera clara un seguit de 
preguntes.  
 

- Quina és la finalitat d’aquesta transformació? Què s’aconsegueix? 

- Com ens afecta a la nostra salut? 

- En l’àmbit ambiental, quin és l’impacte del processament? 

- Busca un altre exemple de transformació de l’aliment que ens afecti a nosaltres 
i al medi ambient.  

 
En aquesta sessió, les preguntes van ser contestades a mà i al finalitzar l’activitat van ser 
entregades a la professora per tal de poder avaluar el treball.  
És molt bona idea que si el temps ho permet posin en comú part de la informació que han trobat.  
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat, és necessari que disposin d’un ordinador per grup (com a 
mínim). En el nostre cas les preguntes van ser fetes a mà però pot donar-se la possibilitat de 
fer-ho tot amb ordinador.  
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ACTIVITAT 7 

LA COMERCIALITZACIÓ DELS ALIMENTS 
 
COMPETÈNCIES 

- Conèixer les diferències entre productes ecològics i convencionals al mercat.  

- Una nova visió del comerç: les cooperatives 
 
ACTIVITAT 
La comercialització agroalimentària és el procés mitjançant el qual els productes agraris amb 
destí passen del productor al consumidor. Hi ha un establiment de normes per tal de classificar 
els productes i posar-los a la venda en funció de les característiques que el defineixen. En 
aquesta activitat veurem la diferencia entre dos productes i compararem les diferents vies de 
producció, els valors nutricionals i el preu. Aquesta sessió serà una activitat que podem dividir 
en dues parts. En la primera mitja hora d’activitat, hauran de contestar unes breus preguntes de 
manera individual per tal de conèixer una mica més sobre el tema que es tractarà en la segona 
part. En aquesta última mitja hora, és on els alumnes a partir de diferents afirmacions que van 
apareixent en la pissarra hauran d’anar comentant i opinant sobre el que creuen que passa. 
L’educador o professor tindrà una guia per tal de seguir la conversa o el diàleg entre els alumnes.  
 
PROCEDIMENT 
Com ja s’ha explicat, en aquesta activitat hi ha dues parts. Les preguntes a contestar a l’inici de 
l’activitat són:  

- En què es diferencien els productes ecològics dels convencionals? Es veuen 
diferències en el valor nutricional? 

- Com podem estar segurs de que el que estem comprant és realment ecològic?  

- La manera en la que ha tingut lloc la producció influeix en la comercialització? 
Fins a quin punt? 

 
Un cop coneixen una mica més sobre el tema, aniran passant un seguit de diapositives per tal 
de comentar una mica més el tema i fer la sessió una mica més participativa. Les dispositives 
seran les seguents:  

1.  
“En la campanya 2018/19 el tomàquet conreat mitjançant el sistema ecològic s’ha pagat a 

l’agricultor a un preu mitjà de 1,07€/quilo, mentre que el convencional s’ha pagat al preu de 
0,70€/quilo.” 

“El tomàquet ecològic val un 50,7% més car que el convencional.” 
 

2.  

 
 

Veient les diferencies de preu, com podem incentivar una compra ecològica per part de la 
societat? 
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3.  
“Supermercats com ara Mercadona o Dia no tenen suficients productes ecològics.”  

“Les diferencies de preu més grans entre productes convencionals i ecològics s’han trobat en 
els productes de drogueria i cura personal, com ara els sabons o les compreses” 

 
Abans de finalitzar, el professor explicarà el concepte dels “supermercats cooperativa”. Aquest 
tema es tractarà en la següent activitat però és molt bona idea introduir al final d’aquesta sessió 
el concepte sobre aquest nou sistema de comerç i consum. En el nostre cas vam demanar que 
per la setmana vinent haguessin buscat informació sobre el tema.  
 
MATERIAL 
En aquesta sessió es necessitaran els ordinadors durant la primera mitja hora. És una molt bona 
eina per tal de que aprenguin a buscar informació a la xarxa. En la segona part de la activitat, 
nosaltres vàrem utilitzar el projector que tenim a l’aula per tal de visualitzar les diapositives.  
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ACTIVITAT 8 

EL CONSUM SOSTENIBLE I LA NOSTRA SALUT 
 
COMPETÈNCIES  

- Alimentació sostenible. Noves aparicions. Consciència dels hàbits alimentaris. 
Possibles malalties associades a una mala alimentació.  

 
ACTIVITAT 
En aquesta activitat treballarem el concepte d’alimentació sostenible. Veurem relacionada la 
ingesta de diferents aliments amb la salut. En una dieta equilibrada, la ingesta de vegetals i la 
bona qualitat de l’aliment són factors que prenen molta importància. L’activitat està dividida en 
dues parts diferents. En el nostre cas, vam treballar aquesta activitat en dues sessions diferents, 
ja que van ser uns temes que van donar molt de sí. En la darrera sessió, ja es va presentar el 
tema de les cooperatives, un exemple d’un nou model de comercialització 
En la primera part es treballarà el concepte d’alimentació sostenible. En aquesta activitat hauran 
de buscar informació sobre les cooperatives i com estan relacionades amb el consum sostenible. 
De manera individual faran un resum amb el que ells considerin informació important.  
En la segona part de l’activitat, veurem els efectes que pot tenir una alimentació inadequada en 
el nostre cos. Per això, treballarem a partir de diferents problemes de salut que poden 
solucionar-se amb bons hàbits alimentaris: cansament i fatiga, problemes per dormir, acne, 
diabetis, problemes de memòria i malalties cardiovasculars. 
 
PROCEDIMENT 
Es farà una breu introducció sobre el que és el consum sostenible. Es parlarà de les cooperatives 
com una nova iniciativa per fomentar el consum ecològic. A partir d’aquesta breu introducció, 
de manera individual hauran de buscar més informació. Treballaran a partir de la següent 
afirmació: “Feu un breu resum sobre el consum sostenible i les cooperatives com a nou model 
de supermercat. Ho coneixies? Com penses que pot arribar a canviar la societat si s’implantés 
aquest consum sostenible?”   
 
Per tal de treballar la segona part de l’activitat, s’obrirà una pregunta a l’aula sobre com creuen 
que es pot veure en la nostra salut uns hàbits alimentaris no saludables. Un cop introduït el 
tema, per grups de 2-3 alumnes treballaran diferents problemes relacionats amb l’alimentació. 
Tindran un llistat i hauran de buscar la informació adient per tal de conèixer quins són els factors 
i nutrients que alteren el nostre sistema. Treballaran a partir de la següent afirmació:  
 
“En el següent llistat apareixen 6 problemes de salut que es poden relacionar amb una mala 
alimentació. Escull 3 d’aquests i busca informació sobre quins poden ser els aliments que el 
causen. Busca també quina és la manera de posar fi al problema.” 

- Cansament i fatiga 

- Problemes per dormir 

- Acne 

- Diabetis 

- Problemes de memòria 

- Malalties cardiovasculars 
 
 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat serà necessari un ordinador. És una activitat que s’ha de 
desenvolupar a l’aula. Al finalitzar totes dues parts de l’activitat, els resultats individuals i per 
grups seran enviats al professor o professora per tal d’avaluar-los. 
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ACTIVITAT 9 

MALBARATAMENT ALIMENTARI 
 
COMPETÈNCIES  

- Conèixer el concepte de malbaratament alimentari.  

- Debat participatiu amb diapositives que serveixen de guia.  
 
ACTIVITAT 
Durant aquesta activitat es treballarà el malbaratament alimentari des dels diferents punts del 
sistema alimentari. A partir d’unes diapositives que aniran apareixent a la pissarra s’obrirà un 
debat participatiu amb intercanvi d’opinions i coneixements.  
 
PROCEDIMENT 
Primerament, es llegirà en veu alta el següent fragment per tal d’introduir el tema:  
“Els aliments que es desaprofiten, malgrat que encara tenen valor com a recurs nutritiu per a 
les persones, constitueixen el malbaratament alimentari. La responsabilitat està repartida 
entre tots els actors de la cadena de proveïment: des dels productors als consumidors, passant 
pels distribuïdors i els comercialitzadors.”  
 
A continuació veurem el contingut de les diapositives que guiaran la participació oral dels 
alumnes.  
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A l’última diapositiva, els alumnes s’organitzaran per grups per tal de defensar en forma de 
debat les possibles solucions que poden haver-hi per posar fi a aquestes xifres tan elevades de 
menjar desaprofitat. 
 

 
 
MATERIAL 
En aquesta sessió serà d’ajuda utilitzar el projector de l’aula per tal de visualitzar les diapositives. 
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ACTIVITAT 10 

RESIDUS I COMPOSTATGE 
 
COMPETÈNCIES  

- Comprensió lectora. Aprendre sobre els compostadors i la gestió dels residus. 
Conèixer alguns microorganismes del sòl i del compostador.  

ACTIVITAT 
Es realitzarà de manera individual una activitat de comprensió lectora amb un seguit de 
preguntes a respondre. Poden utilitzar els ordinadors per cercar més informació.   
 
PROCEDIMENT  
Se’ls repartirà el següent text amb les preguntes a contestar:  
 
Les plantes, per viure, necessiten llum del sol, aigua, sals minerals i diòxid de carboni (CO 2). 
Aprofiten l’energia de la llum del sol per transformar els seus aliments o nutrients, que són 
l’aigua, les sals minerals i el diòxid de carboni, en matèria orgànica que utilitzaran per obtenir 
energia i créixer. Aquest fenomen rep el nom de fotosíntesi. Quan la planta mor o li cauen les 
fulles, aquestes restes, com estan fetes de matèria orgànica, contenen aquests nutrients i 
entren en el procés de descomposició per part dels organismes que descomponedors del sòl. 
Les restes de plantes i animals es descomponen, és a dir, se les mengen els organismes 
descomponedors. En certa manera, la descomposició és el contrari de la fotosíntesi. En la 
descomposició, la matèria orgànica es torna a convertir poc a poc en sals minerals, diòxid de 
carboni i aigua.  
 

El compostatge  és un procés biològic realitzat pels microorganismes (fongs, bacteris, etc.) i 
altres organismes de major grandària (cucs, petits insectes, etc.), és un procés de 
transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural. És a dir, el 
compost és una mena de terra negra resultat de la 
descomposició parcial de la matèria orgànica.  

Aquesta transformació de la matèria es duu a terme en 
qualsevol compostador, sense cap tipus de mecanisme, cap 
motor ni cap despesa de manteniment. El procés necessita 
tres requisits fonamentals per realitzar-se: que els materials 
tinguin un contingut equilibrat de restes secs i humits, que la 
barreja tingui una ventilació suficient i que hi hagi una 
quantitat d'aigua determinada durant les primeres fases del 
procés. És important mantenir la humitat al voltant del 
60% durant les primeres fases del procés de descomposició, 
ja que els organismes necessiten un cert contingut en aigua 
per desenvolupar la seva activitat.  

El compost resultant és molt ric en nutrients per a les plantes, perquè conté sals minerals. 
Quan es posa compost al sòl s’estan afegint nutrients per a les plantes, és a dir, funciona com 
els adobs industrials comercials. Les escombraries diàries que es generen a les llars contenen 
un 40% de matèria orgànica, que pot ser reciclada i utilitzada per fer compost. Si analitzem 
amb dades, de cada 100kg de brossa orgànica s'obtenen 30 kg de compost. D'aquesta manera 
es contribueix a la reducció de les escombraries, al mateix temps s'aconsegueix reduir el 
consum d'adobs químics. 
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Un cop hagin llegit el text, hauran de contestar les següents preguntes de manera individual. Al 
finalitzar la sessió, el full amb les respostes serà entregat al professor o professora per tal 
d’avaluar el treball fet durant l’activitat.  
 
Les preguntes a contestar són les següents:  
 
Respon les següents preguntes.  
 

1. Com pot el compost contribuir a la sostenibilitat del planeta? 
 

2. Creus que és el mateix compostar al pol que a l’Equador? Per què? 
 

3. Busca quatre exemples d’organismes encarregats del procés de descomposició.  
 

4. Quina altra manera creus que pot haver-hi per gestionar i aprofitar  els residus 
orgànics? 

 
MATERIAL 
Per dur a terme aquesta activitat serà necessari un ordinador. És una activitat que s’ha de 
desenvolupar a l’aula. 
 
 
 

SESSIÓ FINAL 
QUÈ HEM APRÉS? 
 
En aquesta sessió final, la intenció és veure el seguit d’esglaons que hem anat veien les setmanes 
anteriors d’una manera més global. Parlar una mica de tot el que hem vist, allò que hem après 
des del principi del projecte, des del punt de vista del cicle dels aliments. És una sessió amb 
molta llibertat per expressar el que ens ha semblat, per tant no hi hauria cap guia a seguir.  
La professora o professor pot anar llençant preguntes com ara: 
 
“Què és allò que no sabíeu i ara ja sí?”  
“Què és el que més t’ha impactat conèixer?”  
“Hi ha alguna cosa que treballaríeu que no hem vist?” 
Al final de la sessió els alumnes escriuran en un full allò que consideren que han après durant 
el projecte de treball. 
 

Autoavaluació de l’alumnat 
 
L’autoavaluació es produeix quan un mateix avalua les seves actuacions. Els alumnes així poden 
reflexionar i prendre consciència sobre els seus propis aprenentatges i dels factors que en ells 
intervenen. En la autoavaluació es contrasta el nivell d’aprenentatge amb els coneixements 
adquirits. Per tal de que els alumnes es poguessin avaluar tots sota un mateix criteri, se’ls va 
facilitar un seguit de notes de treball:  
 
2,0 - 3,9: No s’ha complert amb el que es demana 
4,0 - 4,9: S’ha donat el mínim de la capacitat total 
5,0 - 6,0: Suficient, s’ha complert amb el treball 
6,1 - 7,5: Bon nivell, s’ha fet la feina a temps i amb esforç 
7,6 - 8,5: Molt bon nivell, l’actitud ha estat bona i s’ha esforçat amb el compromís del treball 
8,5 - 10: Nivell excel·lent. Compromís amb el treball i sempre complint amb el que es demana.    
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Abans d’assignar-se una nota però, van haver de completar amb els següents indicadors les 
següents afirmacions: 
 
Indicadors:  

- Molt d’acord 

- D’acord 

- Desacord 

- Molt en desacord 
 

• M’he compromès amb el treball del curs 

• La meva actitud cap a les activitats del curs ha estat bona 

• M’he esforçat en superar les meves dificultats 

• He aprofitat les sessions per aclarir dubtes 

• Em sento satisfet amb el treball realitzat 

• He complert oportunament amb els treballs 

• He assistit regularment a classe 
 
Un cop considerats tots aquests aspectes, els alumnes ja poden qualificar-se: 
 
“Considerant tot lo expressat en la meva autoavaluació i el treball realitzat, em qualifico 
globalment amb la nota de: ______”   
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
Els exàmens, les activitats i els treballs escrits han estat des de sempre les formes tradicionals 
d’avaluar als alumnes. Avui en dia, amb les noves tecnologies hi ha moltes maneres de que els 
estudiants demostrin allò que saben: un mural, un debat, un vídeo... Una de les eines que han 
estat utilitzades amb els alumnes ha estat l’aprenentatge cooperatiu. Els alumnes aprenen junts 
distribuint-se continguts, organitzant-se les diferents tasques i posant en comú els 
coneixements adquirits. És una forma de treball amb una dinàmica viva i altament eficaç que 
funciona quan per part dels alumnes hi ha motivació i interès. A més, el fet de tenir les 
instal·lacions de l’hort escolar, ha permès analitzar, avaluar les circumstàncies, veure les 
necessitats i poder estructurar un projecte i posar-ho en marxa.  
El fet de treballar amb projectes permet abordar un tema de múltiples maneres. Es tracta d’una 
forma d’aprenentatge globalitzat.  
 
Al finalitzar l’assignatura d’Agroecologia, els alumnes han de ser capaços de:  

- Saber elaborar el concepte d’agroecologia sostenible i conèixer els diferents 
processos que la formen.  

- Plantejar estratègies de treball per grups i organitzar-se per aconseguir unir 
conceptes.  

- Comparar i discriminar entre idees per posicionar-se a favor o en contra a l’hora 
de fer el debat. 

 

Què s’ha après? 
 

• A elaborar un diari de l’hort 

• Vocabulari més científic i del regne de les plantes 

• Recerca d’informació 

• Classificació de les espècies que formen el nostre hort 

• Cuina saludable 

• Treball cooperatiu 

• Esperit crític 

• Resolució de conflictes  

• Preparació i estudi del sòl 

• Compostatge 

• Estudi de les parts de la planta 

• La reproducció de les plantes 

• Productes de proximitat 
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