
 

Avaluació d’un projecte educatiu per 
a la sostenibilitat per a educació 

infantil i primària 
 

Samuel Cebrià Mengual 
Ciències Ambientals 2021/22 

Ajuntament de Sant Cugat  
Tutor extern: German Llerena 

Tutora UB: Mireia Esparza 

Data d’entrega: 03/07/2022  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments 

 

Al German Llerena, per tota l’ajuda i implicació en el desenvolupament dels projectes i activitats del 

Practicum durant tota l’estada de pràctiques. 

A la meva tutora UB, Mireia Esparza, per guiar-me a com enfocar les diverses parts del treball  

Al professorat i alumnat de l’Olivera, per el seu interès en el projecte i les seves avaluacions que han 

servit per millorar el projecte en el futur, i per la invitació a la comissió d’alumnes 

A les noies de MEL i Ortiga, per tot el que he après en les activitats realitzades, i per donar-me el seu 

punt de vista sobre el projecte realitzat 

A tot l’equip de pràctiques, per compartir-me els seus pensaments sobre el projecte i, sobretot, al 

Daniel Soto, per la creació del projecte i per l’ajuda i acompanyament en l’avaluació posterior del 

mateix. 

A la Soraya, el German i l’Almodis, per tot el que he après en les pràctiques relacionat amb els horts 

escolars durant el Practicum. 

 

Gràcies a totes!! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum 

 

 

Aquest treball és una recerca avaluativa, una avaluació d'un projecte educatiu de nova creació 

per a la sostenibilitat dirigit per als alumnes d'educació infantil i primària d'una escola del barri 

de Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès. El projecte que és avaluat correspon al treball d'un 

company de grau, que és qui ha creat aquest projecte en el que jo també he participat. Per 

tant, aquest treball consisteix en la segona part del mateix projecte, la part de l'avaluació. 

 

Aquesta avaluació es realitza amb l'objectiu de promoure una educació ambiental 

actualitzada, a més de recalcar la importància d'una bona educació ambiental per tal de 

formar valors i desenvolupar habilitats i actituds en matèria de medi ambient i sostenibilitat en 

els infants.  

 

L'avaluació del projecte s'ha realitzat a partir de les opinions posteriors a la realització del 

projecte del grup de pràctiques que s'ha encarregat de la realització de les activitats les quals 

construeixen el projecte, el mateix alumnat de l'escola, el professorat de l'escola i l'opinió 

també d'entitats externes al projecte amb qui s'han realitzat enquestes, entrevistes i grups de 

discussió. 

 

Els resultats mostren diferents perspectives de cada actor, un bon desenvolupament general 

de l'activitat però amb punts a millorar posteriorment. Es conclou amb unes propostes per 

l'evolució de la proposta educativa, feta conjuntament amb l'autor del Treball de Final de Grau 

que la presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 
This work is an evaluative research, an evaluation of a newly created educational project for 

sustainability aimed at children and primary school students at a school in the neighborhood 

of Volpelleres, in Sant Cugat del Vallés. The project being evaluated is the work of a fellow 

graduate, who created this project in which I also participated. Therefore, this work consists 

of the second part of the same project, the evaluation part. 

 

This assessment is carried out with the aim of promoting up-to-date environmental education, 

as well as emphasizing the importance of good environmental education in order to form 

values and develop skills and attitudes regarding the environment and sustainability in 

children. 

 

The evaluation of the project has been carried out from the opinions subsequent to the 

realization of the project of the group of practices that has been in charge of the realization of 

the activities which build the project, the same students of the school, the teachers of the 

school and the opinion also of entities external to the project with whom surveys, interviews 

and discussion groups have been carried out. 

 

The results show different perspectives of each actor, a good general development of the 

activity but with points to improve later. It concludes with some proposals for the evolution of 

the educational proposal, carried out jointly with the author of the Final Degree Project that 

presents it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificació i reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) 

 

L'Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible va ser creada per lluitar contra les injustícies 

i les desigualtats, frenar el canvi climàtic, entre d'altres. Dintre d'aquesta tenim els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible, a través dels quals es vol abordar els grans reptes com 

l'educació, el canvi climàtic, la pau, les ciutats sostenibles, entre d'altres. L'Ajuntament de 

Sant Cugat ofereix un programa d'educació ambiental amb relació amb l'Agenda 2030 a 

implementar en les escoles del municipi, per tal d'evolucionar cap a la sostenibilitat. 

 

Com a reflexió general sobre els ODS utilitzats, cal dir que aquest treball consisteix en 

l'avaluació d'un projecte educatiu de sostenibilitat, en el qual es transmeten diversos 

coneixements, valors i es pretén formar als infants mitjançant l'objectiu que puguin utilitzar els 

coneixements adquirits per poder formular respostes a diversos conflictes ambientals i de 

sostenibilitat. Per tant, els ODS que abarcarà aquest treball tindran a veure amb l'educació, 

les persones i la sostenibilitat. Els principals ODS i fites que s'han treballat serien els 

següents: 

 ODS 2 “Posar fi a la fam i assolir la seguretat alimentaria i la millora de la nutrició i 

promoure l’agricultura sostenible” 

 2.1 Per al 2030, posar fi a la fam i asegurar l’accés de totes les persones, en 

particular les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, 

a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant l’any 

 Indicador 2.1.1 Prevalencia de la subalimentació 

 ODS 4 “Garantir una educación inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots” 

 4.7 Per al 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i 

pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, a través, 

entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció 

d'estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, la promoció 

d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la 

diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament 

sostenible. 

 Indicador 4.7.1 Grau en el que l’educació per a la ciutadania mundial i 

l’educació per el desenvolupament sostenible s’incorporen en les 

polítiques nacionals d’educació, els plans d’estudi, la formació del 

professorat i l’evaluació dels alumnes 



 ODS 11 “Aconseguir que les ciutats i els asentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles” 

 11.3 Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la 

capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i 

sostenible els assentaments humans a tots els països 

 Indicador 11.3.2 Proporció de ciutats que compten amb una estructura 

de participació directa de la societat civil en la planificació i la gestió 

urbanes i funcionen amb regularitat i democràticament 

 11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, 

amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus 

municipals i d’altre tipus. 

 Indicador 11.6.2 Nivells mitjans anuals de particules fines en les ciutats 

 ODS 12 “Garantir modalitats de consum i producción sostenibles” 

 12.2 Per a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’us eficient dels recursos 

naturals 

 Indicador 12.2.1 Petjada material en termes absoluts, petjada material 

per càpita i petjada material per PIB 

 12.5 Per a 2030, disminuir de manera sustancial la generació de residus 

mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilizació. 

 Indicador 12.5.1 Taxa nacional de reciclatge, en tones de material 

reciclat 

 12.8 Per a 2030, asegurar que les persones de tot el món tinguin informació i 

concienciació pertinents pel desenvolupament i els estils de vida sostenibles, 

en harmonía amb la natura. 

 Indicador 12.8.1 Grau en el que l’educació per la ciutadania global i 

l’educació pel desenvolupament sostenible són establerts en les 

polítiques nacionals d’educació, els plans d’estudi, la formació del 

professorat i l’avaluació dels alumnes 

 ODS 13 “Adoptar accions urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes”  

 13.3 Millorar l’educació, la concienciació i la capacitat humana i institucional en 

relació amb la mitigació del canvi climàtic, la adaptació a aquest i la reducció 

dels efectes”. 

 Indicador 13.3.1 Grau en el que l’educació per la ciutadania global i 

l’educació pel desenvolupament sostenible són establerts en les 

polítiques nacionals d’educació, els plans d’estudi, la formació del 

professorat i l’avaluació dels alumnes. 
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1. Introducció i context 

 

1.1 Municipi de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Occidental que s'estén sobre 

el vessant nord-occidental de la serra de Collserola fins a l'inici de la Depressió Prelitoral. 

Inclou l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i els districtes de Mira-sol, la Floresta 

i les Planes (Figura 1). Té una superfície de 48,2 km2 i una població de 88.921 habitants, 

segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

El municipi de Sant Cugat és un dels que fan una aposta més clara per la preservació de 

l'entorn i la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, existeix l'àmbit de sostenibilitat i medi 

ambient, que s'encarrega de fer avançar la ciutat cap a la sostenibilitat. 

 

De fet, les pràctiques realitzades durant tot l'any en els Pràcticums I i II tenen relació amb 

aquest àmbit, i han consistit en diverses activitats dutes a terme amb escoles dintre del Pla 

de Dinamització Escolar amb MEL i Ortiga, sortides naturalistes, classes d'hort i manteniment 

d'aquests, xerrades sobre la Sant Cugat del Futur i, destacant entre totes, la creació d'un pla 

d'activitats d'aprenentatge relacionades amb la sostenibilitat per implementar a les escoles. 

Aquest treball consisteix en l'avaluació d'aquest darrer projecte, en el qual he pogut participar 

activament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localització de Sant Cugat. Font: Google Maps 
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1.2 Escola Olivera 

 

L'Olivera és l'escola on es va realitzar el projecte avaluat en 

aquest treball. Està situada al barri de Volpelleres, en una de les 

àrees de creixement del municipi (Figures 2 i 3). Segons la pàgina 

oficial de l'escola, aquesta va néixer en un local provisional per 

atendre la falta de places escolars d'alumnes de P3 al setembre 

de l'any 2003, degut a que es va preveure una allau d'inscripcions 

d'alumnes nascuts el 2000 que no podien assumir les 8 escoles que hi havia en aquells 

moments al municipi. A l'any següent l'escola va evolucionar, deixant enllestits l'edifici i les 

classes gràcies al treball dels docents, fins que finalment, el 12 de setembre del 2006 es va 

inaugurar l'escola oficialment tal com es coneix actualment. 

 

El projecte s'ha realitzat a l'escola motivat, segons ens va explicar un mestre, per una 

declaració apareguda als mitjans que l'escola Olivera era considerada l'escola més 

contaminada de tot Sant Cugat, segons el portal de notícies Tot Sant Cugat. Segons ens va 

explicar l'educador ambiental municipal, aquesta era una carta feta per una mare molt activista 

d'una altra escola que va recollir un estudi publicat de la qualitat de l'aire, fet per l'Àrea 

Metropolotana de Barcelona. Les famílies de l'escola l'Olivera es van preocupar molt i l'escola 

va reaccionar organitzant una Comissió Mixta de Sostenibilitat, formada per professorat i 

famílies. Aquesta comissió va demanar col·laboració de l'ajuntament que va organitzar una 

trobada en la que ens va incloure al personal en pràctiques. 

En el rerefons, hi ha un moviment familiar molt important, de famílies molt capacitades 

professionalment, que responen a l'emergència climàtica, i posen en una situació de 

necessitat de resposta a uns equips docents que estaven molt ocupats en la gestió del dia a 

dia provocat per la pandèmia. L'escola l'Olivera va ser la primera a reaccionar. Fins i tot, com 

es veurà, es va acabar promovent una comissió feta per alumnat. Val a dir que la qualitat de 

l'aire de l'escola no és diferent de la resta d'escoles del municipi, però els punts de recollida 

de dades i la presència de carreteres importants de sortida al costat de l'escola fan que el 

mapa representi aquest punt com el més afectat. En qualsevol cas, la raó és el trànsit rodat, 

i les famílies reaccionen molt a aquesta qüestió, ja que saben que hi participen amb el 

transport a l'escola. 

 

Figura 2: Logotip de l'Escola 
Olivera. Font: Escola Olivera 
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Figura 3: Localització de l'Escola Olivera. Font: Google Map 

 

1.3 Resum del projecte 

 

El projecte que s’avalua en aquest treball consisteix en una proposta de programa de 

sostenibilitat i educació ambiental dirigit als centres d’educació infantil i primària, relacionat 

amb l’aplicació SUSLA, la qual calcula la petjada de carboni. El projecte està dividit en quatre 

temàtiques principals: mobilitat, energia, residus i alimentació. 

 

L’eix central del projecte és l’ensenyament a través de diverses 

activitats sobre aquestes quatre temàtiques a l’alumnat de les 

escoles, de manera que acabin coneixent la complexitat dels 

sistemes que interactuen amb nosaltres tots els dies, a més de 

conscienciar-los sobre aquestes temàtiques i sobre com es 

relacionen amb el nostre món. 

 

L’arrancada inicial del projecte va ser l’arribada d’uns 

extraterrestres a l’escola que van informar als infants d’una missió, 

que és la de cuidar el nostre planeta, i va explicar els coneixements 

per tal de complir aquesta missió els adquiriran a través de diverses 

activitats d’aquestes temàtiques (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representació d'una 
professora com a extraterrestre en 

l'inici del projecte. Font: Escola 
Olivera 



4 
 

2. Marc teòric 

2.1 Recerca qualitativa en educació 

 

Segons Grau (2016), la recerca qualitativa consisteix en un mètode d'estudi en el que 

s'analitza el funcionament del programa per tal de detectar punts forts i aspectes a millorar i 

fer propostes per corregir possibles disfuncions; es tracta d'una avaluació formativa, tot i que 

també és sumativa. La metodologia avaluativa utilitzada en aquests programes sol ser 

l'observació de les activitats, entrevistes amb guió preestablert als principals actors del 

fenomen educatiu que s'avalua, l'anàlisi de documentació associada a l'activitat i l'anàlisi de 

tasques per tal de conèixer les intencions educatives de la pràctica portada a terme. 

 

La recerca qualitativa és interpretativa, ja que no s'analitzen dades quantitatives expressades 

en números, però si dades qualitatives, com ara les valoracions, el llenguatge, el discurs, els 

comportaments, les representacions simbòliques i les qualitats dels processos d'intercanvi. A 

més el seu lloc d'estudi és el context natural del fenomen a estudiar, no planteja hipòtesis sinó 

que es construeixen interpretacions i conclusions, és plural i multimètode, estudia 

l'especificitat de situacions particulars i assumeix el risc de veure interferida pels perjudicis o 

judicis de valor que porti l'investigador. 

 

Aquest tipus de plantejament és bastant adequat en l'entorn de l'educació, ja que a l'hora 

d'avaluar un projecte educatiu, és convenient que els membres de la comunitat expressin els 

seus coneixements i opinions del mateix com a participants del procés de construcció del 

coneixement generat a partir del projecte i de la presa de decisions del mateix. L'objectiu és 

comprendre, més que establir relacions causa-efecte entre els fenòmens, a més de que no 

busquem la generalització, sinó l'especificitat de la realitat observada. Per posar un exemple 

d'aquesta recerca en l'àmbit escolar, si estudiem el discurs del mestre a l'aula, podem detectar 

altres discursos com les aportacions dels alumnes, que poden resultar interessants per a 

comprendre millor l'objecte estudiat, o com a punt de partida per altres investigacions 

posteriors. Al cap i a la fi, l'actuació (i per tant opinions i valors) del docent són més influents 

que d'altres en la intervenció educativa que es fa en una aula concreta. 

 

Podem diferenciar la recerca qualitativa de la quantitativa mitjançant aquest quadre de Riba 

(2009) (Taula 1): 
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Taula 1: Taula comparativa de la recerca quantitativa i qualitativa 

Font: Mètodes d’investigació qualitativa, Mòdul 1, Riba, 2009 

 

 

Entre les moltes tècniques de recerca qualitativa es poden esmentar les entrevistes, 

l’observació participant, els grups focals, els qüestionaris oberts o els diàlegs, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recerca quantitativa Recerca qualitativa 

Estratègies nomotètiques Estratègies idiogràfiques 

Simplificació, esquemització o 
reducció de l’objecte estudi 

Construcció d’objectes d’estudi 
més densos i complexos i per 
perspectives globals d’aquests 

Estratègies experimentals Estratègies observacionals 

Validesa interna i de replicació Validesa d’aplicació i ecològica 

Teories determinen la 

investigació 

Construcció de la teoria a partir 

de l’investigació 

Busquen l’objectiu per mitjà de 
l’experimentació o l’observació 
no participant, des de punts de 

vista exteriors respecte a 
l’objecte d’estudi 

Tenen en compte la 
subjectivitat per mitjà de 
l’observació participant o de 

l’observació documental, 
mitjançant l’adopció de punts de 
vista interiors respecte l’objecte 
d’estudi i assumint la 
intersubjectivitat com a valor 

S’interessen per la pura 
informació que es desprèn de 
les dades i mostren tendència a 
confiar més en les unitats i 
mesures moleculars 

Tenen molt en compte els 
significats inferits dels subjectes 
o comunicats per ells, la qual 
cosa fa que habitualment se 
serveixin d’unitats molars i que 

l’investigador adopti el paper 
d’intèrpret o hermeneuta a partir 
de materials verbals o escrits 
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 2.2 Educació Ambiental 

  2.2.1 Educació 

   2.2.1.1 Trets fonamentals dels plantejaments educatius  

 

Abans de posar-nos en matèria, hem de conèixer els plantejaments educatius actuals, o com 

aquests haurien de ser per afavorir l'adquisició de coneixements per part de l'alumnat. 

 

Segons el psicòleg Sanfeliciano (2022), des de fa uns anys, els plantejaments educatius han 

de seguir una perspectiva socioconstructiva, és a dir, que l'alumne construeix el seu propi 

coneixement mitjançant l'adquisició d'aquests coneixements i la interacció socials amb els 

altres alumnes, per tal de compartir aquests coneixements. En l'activitat d'estudi, és vital el 

professor, o els pares, amb l'objectiu d'aconseguir en l'estudiant l'elaboració i perfeccionament 

de l'estudi i la realització autònoma. Un mètode de formació per etapes de les accions mentals 

assegura la direcció del procés d'assimilació, partint de les propietats fixades o de 

l'estructuració de la base orientadora completa de l'acció (p.e. Galperin, Zaporózhets i 

Elkonin, 1987, citat a Montealegre, 2005, pg 8). Segons Montealegre, Davídov & Márkova 

(1981/1987) citen a Elkonin afirmant que la finalitat de l'estudi és transformar el mateix 

subjecte actuant, i no transformar les coses amb les que el subjecte actual (Montealegre, 

2005, pg 10). 

 

Segons la mateixa autora, el desenvolupament intel·lectual ha de transcórrer en el procés 

d'ensenyament-aprenentatge, en el que s'ha de formar la base orientadora de les accions i a 

l'assimilar-les, es transformen en coneixement i conceptes. 

 

La Teoria de l'Activitat de Leontiev (1978) ha ajudat a organitzar un cicle de l'aprenentatge el 

qual parteix de l'experiència concreta de l'alumnat, després es passa a una observació 

reflexiva des de l'experiència per formular a partir d'aquesta conceptes abstractes que 

s'hauran d'aplicar en noves situacions, per crear així noves experiències i tornar a començar 

aquest cicle (Figura 5). 
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“No se trataría de «descubrir» las verdades que la realidad encierra, sino de inventar, de 

crear un mundo, pues cuando la persona reorganiza sus ideas en una situación de 

aprendizaje, construye un conocimiento que siempre es, para él, algo nuevo.” 

J.E.Garcia i M.I.Cano, 2006 

 

“El campo de la Educación Ambiental se caracteriza por la diversidad. No hay una única 

concepción de Educación Ambiental. Todo lo contrario: es un ámbito de pensamiento y 

acción en el que predomina la heterogeneidad y el debate; la diversidad de paradigmas 

teóricos, de estrategias de actuación, de sectores y disciplinas implicadas, de practicantes y 

de escenarios. Aunque esta diversidad es enriquecedora, también dificulta la reflexión de la 

acción, por la falta de un cuerpo de conocimiento de referencia consensuado” 

J.E.García. Educación Ambiental, constructivismo y complejidad, 2004 

 

També cal recalcar que actualment l'ensenyament ha de fer-te desenvolupar competències 

per a la vida, és a dir, a més d'adquirir els coneixements, l'infant ha de saber desenvolupar-

los fora de l'àmbit escolar, saber posar-los en pràctica. Una forma de treball que implementa 

aquest concepte és el treball per competències. Segons Neus Sanmartí (2010), l'avaluació 

de les competències comporta reconèixer si s'és capaç de mobilitzar els diferents tipus de 

sabers, de manera interrelacionada, en l'actuació. Per tant, l'avaluació que es fa en finalitzar 

l'aprenentatge entorn d'una temàtica específica ha de ser de tipus competencial i s'han de 

poder identificar progressos en components específics de cada competència bàsica. Les 

competències han d'estar vinculades als objectius que et defineixen a cada etapa escolar, és 

a dir, no tindràs les mateixes competències a primària que al batxillerat. 

 

Un altre tipus de plantejament educatiu és l'aprenentatge per projectes, on els alumnes han 

de resoldre problemes i situacions amb els seus coneixements, recursos i reflexions. Segons 

el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2020), una falta d'aquest 

aprenentatge implica una fragmentació del coneixement que no existeix en la vida real i 

Figura 5: El cicle de l'aprenentatge. Font: Jorba; Casellas (1996). La regulació i l'autorregulació dels aprenentatges  
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provoca que els centres docents organitzin i planifiquin els ensenyaments de manera 

compartimentada i s'avaluïn separadament, i que els aprenents no sempre tinguin 

consciència d'aprendre per a la vida real. Aquesta és la naturalesa del projecte del qual tracta 

aquest treball i que serà avaluat, ja que en el mateix es pretén que els infants reflexionin sobre 

els coneixements que els impartim, sigui nenes d'infantil o de primària, després d'una 

adaptació a cada etapa educativa quant a dificultats i coneixements previs. Aquest tipus 

d'aprenentatge desenvolupa les capacitats dels alumnes, la capacitat de treballar en grup, 

dóna competències comunicatives, capacitat d'escolta i reflexió i coaprenentatge i avaluació, 

sigui en general o pròpia, dels coneixements mostrats. 

 

   2.2.1.2 Què és un projecte educatiu? 

 

Relacionat amb l’apartat anterior i amb l’aprenentatge per projectes, cal definir el concepte 

que engloba l’aprenentatge per projectes, i es que no hi ha aquest tipus d’aprenentatge sense 

haver creat i implementat un projecte educatiu. A continuació proposo dues definicions: 

 

“Un proyecto educativo es una forma de organización del aprendizaje en la que maestros, 

maestras, estudiantes y familias buscan solución a un problema de su interés, 

preferiblemente con relevancia social, mediante un proceso activo y participativo” 

Morejón, 2011, p.34 

 

Per a Torres (2008), un projecte educatiu és un instrument de planificació que possibilita la 

inclusió dels membres de la comunitat educativa, fent viable la visió i missió de l’escola de 

millorar la gestió de recursos i la qualitat dels processos, en funció de la millora dels 

aprenentatges. Són els instruments que les escoles utilitzen per atendre la seva problemàtica 

particular, així com per generar solucions a aquesta problemàtica. 

 

La implementació d’un projecte educatiu a l’escola permet una millora de la capacitat dels 

alumnes de desenvolupar i proposar solucions a les diverses problemàtiques de les que es 

tracten en el mateix projecte. Té una gran importància també pel funcionament intern de 

l’escola, també pel fet de poder solucionar les necessitats específiques del centre i els 

problemes del mateix. 

 

La funció d’un projecte educatiu és centrar l’atenció de l’alumne a que, mitjançant la 

transmissió de coneixement per part de professors o educadors, pugui adquirir aquests i 

utilitzar-los per aportar solucions a diverses problemàtiques, per tant, ajuda a desenvolupar 

la autocapacitat d’aprenentatge de l’alumnat i la capacitat d’elaborar estratègies i ajudes a 
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aplicar a la problemàtica. L’alumne, per tant, ha de ser el protagonista del seu procés 

d’aprenentatge, pel fet de que ell és qui elabora les estrategies per si sol a partir dels 

coneixements adquirits. 

 

   2.2.1.3 Com s’avalua un projecte educatiu? 

 

Per a Neus Sanmartí (2010), un projecte educatiu es pot avaluar de diverses formes, però 

una forma molt bona és fer una avaluació mitjançant una recerca qualitativa. Com he 

comentat abans, aquest tipus d'avaluació es fa a través de converses, entrevistes, entre 

d'altres, en les quals es recullen les "dades" que es van comentant, aquestes s'analitzen i 

s'arriba a una conclusió de les millores que es poden implementar en aquest projecte 

educatiu. 

 

A l'hora de fer una avaluació d'un projecte mitjançant la recerca qualitativa, s'han de fer el 

màxim d'avaluacions possibles, per així recollir més informació, però sempre és recomanable 

fer l'avaluació amb aquells individus que d'alguna manera han participat activament en el 

projecte. Per exemple, en un projecte educatiu qualsevol seria convenient fer l'avaluació amb 

el professorat, l'alumnat i/o tot aquell que ha realitzat el projecte. 

 

  2.2.2 Ambiental 

   2.2.2.1 Corrents de l’educació ambiental 

 

Segons Sauvè (2005), tot i que comparteixen la preocupació pel medi ambient i reconeixen 

el paper central de l'educació per millorar la relació amb el mateix, els diferents investigadors, 

professors, pedagògegs, organismes, entre d'altres, adopten diferents recursos sobre 

l'educació ambiental i proposen diverses mesures de practicar l'educació ambiental en aquest 

camp. 

 

Aquests diferents punts de vista ens permeten identificar diferents corrents a l'hora de treballar 

l'educació ambiental. A una mateixa corrent poden incorporar-se una pluralitat i diversitat de 

proposicions i a una mateixa proposició diverses corrents. Per a Sauvè (2005) existeixen 

diverses corrents amb una llarga tradició en l'educació ambiental, i d'altres de més recents: 
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- Corrent naturalista: centrada en la relació amb la natura 

- Corrent conservacionista: agrupa les proposicions centrades en la conservació dels 

recursos, tant parlant de qualitat com de quantitat: aigua, sòl, energia, plantes i 

animals 

- Corrent resolutiva: agrupa proposicions en les que el medi ambient està sobretot 

considerat com un conjunt de problemes. Adopta la visió de la UNESCO en el marc 

del “Programa internacional de educación ambientales” (1975-1995) 

- Corrent sistèmica: permet conèixer i comprendre les realitats i problemàtiques 

ambientals, identificar els components del sistema ambiental i posa en relleu les 

relacions entre els seus components. 

- Corrent científica: posa èmfasi en el procés científic per a abordar amb rigor les 

realitats i problemàtiques ambientals i per a una millor comprensió. Associada al 

desenvolupament de coneixements i d’habilitats relacionades amb el medi ambient. 

- Corrent humanística: posa èmfasi en la dimensió humana del medi ambient, 

construït en el creuament entre natura i cultura. 

- Corrent moral/ética: posa èmfasi en el desenvolupament dels valors ambientals. 

Molts educadors pensen que el fundament de la relació amb el medi ambient és de 

ordre ètic. 

- Corrent holística: segons aquesta corrent, l’enfoc analític i racional de les realitats 

ambientals es troba en l’origen de molts problemes actuals. 

- Corrent bio-regionalista: s’inspira en una ètica ecocèntrica i centra l'educació 

ambiental en el desenvolupament d’una relació preferent amb el medi local, d’un 

sentiment de pertenencia a aquest medi i en el compromís a favor de la valorització 

d’aquest medi. 

- Corrent pràxica: posa èmfasi en l’aprenentatge en l’acció, per l’acció i per millorar 

aquesta acció. Es tracta de posar-se en situació d’acció i d’aprendre a través del 

projecte per i per a aquest projecte. 

- Corrent de crítica social: s’inspira en el camp de la teoría crítica. Aquesta corrent 

insisteix en l’anàlisi de les dinàmiques socials que es troben en la base de les realitats 

i problemàtiques ambientals. 

- Corrent feminista: adopta l’anàlisis i denúncia de les relacions de poder dins dels 

grups socials, sobretot fent èmfasi en les relacions de poder que els homes exerceixen 

en certs contextos cap a les dones i sobre la necessitat d’integrar perspectives i valors 

feministes. 

- Corrent etnogràfica: posa èmfasis en el caràcter cultural de la relació amb el medi 

ambient 
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- Corrent de la eco-educació: corrent dominada per la perspectiva educacional de la 

educació ambiental. Es tracta d’aprofitar la relació amb el medi ambient al fundament 

d’un actuar significant i responsable. 

- Corrent de la sostenibilitat/sustentabilitat: segons els partidaris, l’educació 

ambiental està limitada a un enfoc naturalista i no integra les preocupacions socials ni 

les consideracions econòmiques en el tractament de les problemàtiques ambientals. 

 

La proposta educativa implementada a l’escola l’Olivera s’emmarca en diverses d’aquestes 

corrents, com són la conservacionista, la sistèmica i la moral/ética. 

 

 

   2.2.2.2 Marc de treball crític 

 

La perspectiva crítica dona molta importància al desenvolupament de la competència per a 

l'acció. Com a principal condició prèvia per al desenvolupament de la competència per a 

l'acció dels alumnes, l'educació ambiental no només ha de ser reconeguda per aquests com 

una cosa important per a les seves vides, sinó que també els ha de permetre i animar a ser 

curiosos i a qüestionar-se per aspectes del seu voltant, tant fenòmens científics com 

estructures i condicions socials (Finn Mogensen, 1997; Finn Mogensen i Kristen Nielsen, 

2001, segons Finn Mogensen i Michaela Mayer (2007), pg 29). En un nivell concret, això 

implica qüestionar-se i preguntar-se els motius pels quals les coses són com són i per què els 

altres actuen com actuen. També és entendre els motius, el per què i la raó en què es basa 

una certa posició. 

 

El raonament i el judici són els objectius finals del pensament crític, i estan especialment 

lligats a la competència per a l'acció, dirigida cap a alguna cosa i hi ha un motiu per prendre 

aquesta direcció. Segons Mogensen i Mayer (2007), cal desenvolupar i crear un nombre de 

criteris que expliquin per què un decideix que actua de la manera que ho fa. 

 

El pensament crític implica un enfocament reflexiu i actiu dels nivells estructurals de la 

societat, així com dels nivells científic i personal i de les connexions entre ells i inclou una 

perspectiva dialèctica (Mogensen, 1997). Segons el que diu Mogensen i Mayer (2007, pg 31), 

Henry Giroux (1978) explica que el pensament crític obliga l’individu a mirar un cas des de 

diferents punts de vista, escoltar totes les interpretacions i tractar-les amb responsabilitat i 

justícia. La perspectiva dialèctica també fa referència a la visió dinàmica que el progrès i el 

desenvolupament tenen lloc amb l’objectiu de reconstruir una pràctica nova i alternativa. Per 
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tant, el pensament crític es pot entendre com una construcció coherent que implica punts de 

vista sobre la direcció i el contingut del pensament. 

 

Però tot això no vol dir que l’ensenyament de l’EA ha de ser pessimista, sino que fa una crida 

a afrontar les polèmiques i riscos i a tractar les incerteses i límits. D’això s’anomena llenguatge 

de la possibilitat. S’ha de fer un esforç d’unir la visió optimista i la reflexió i recerca per buscar 

solucions i directrius positives, aportant així noves visions de futur necessàries per a 

l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible. 

 

“Les experiències reals, en el moment de màxim aprenentatge, generen significats i 

propòsits importants. El que és real, pràctic i concret té una motivació especial. No hi ha 

comparació entre fer exercicis del llibre de text i els problemes reals, la solució dels quals 

suposa una important diferència pràctica. Quan el coneixement s’interioritza en relació a 

utilitzar-lo en situacions reals, esdevé més permanent, funcional i transferible. La millor 

situació d’ensenyament-aprenentatge és la barreja apropiada entre experiències reals i 

indirectes, teòriques i pràctiques en que cada una enriqueix l’altra” 

Crew, 1987, p. 147, citat a Mayer i Mogensen (2007) 

 

En resum, un enfocament crític subratlla el rol de l'educació en el desenvolupament de les 

competències dels futurs ciutadans per a participar en els processos de canvis ambientals en 

la societat. Els estudiants han d'esdevenir pensadors crítics, s'han de fer preguntes sobre la 

matèria i actuar d'acord amb les seves respostes, desenvolupant-se d'una manera més 

sostenible. 

 

3. Objectius  

La finalitat principal d’aquest treball és promoure una educació ambiental actualitzada 

mitjançant la constant avaluació crítica i millora de projectes, com a part d'una educació 

ambiental efectiva i reflexiva. 

La importància de l'educació ambiental justifica que es plantegi fer una avaluació 

d’una experiència com aquesta per ajudar a millorar-la.  

L'objectiu general d’aquest treball és avaluar el projecte d'EA realitzat a l’Olivera, i els 

objectius específics, fer una contribució a la millora del plantejament educatiu actual, i aportar 

eines d’avaluació a l’equip educador per al futur. 
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4. Metodología 

 4.1 Estratègia general 

 

Com ja he comentat, aquest treball consisteix a avaluar un projecte educatiu per a la 

sostenibilitat per a educació infantil i primària. Per tal de fer aquesta avaluació, durant el 

procés de creació del mateix projecte he pogut fer un seguiment de com s'estava preparant 

el projecte abans d'implementar-se per primera vegada, i també he participat en l'activitat com 

a educador, fent algunes de les sessions establertes en el mateix pla del projecte. De la 

mateixa realització de les sessions he pogut veure de primera mà l'organització d'aquestes, 

els materials utilitzats i les idees pensades per aquestes sessions, obtenint així una opinió 

pròpia sobre el projecte. 

 

Una vegada acabada la realització de l'activitat, ja tocava posar-se mans a l'obra i començar 

a preparar les diverses avaluacions, per així poder recollir dades i opinions de les persones 

participants i amb un coneixement previ del projecte, i una vegada preses aquestes dades, 

analitzar les mateixes i comparar les diverses opinions per veure com es pot millorar el 

projecte, els avantatges i inconvenients que hagin sortit, que ha agradat i que no, els canvis 

proposats, entre altres opinions. Per la recollida de dades s'han realitzat quatre tipus 

d'avaluacions i una entrevista. En ordre cronològic: 

 

1. Grup de discussió amb el grup de pràctiques  

2. Grup de discussió amb educadores ambientals i professionals externes a l’escola 

(MEL, Ortiga i educador ambiental municipal) 

3. Conversa amb l’alumnat de l’escola que participa a una comissió de Medi Ambient 

d’alumnes de totes les edats 

4. Entrevista al professor de l’escola, màxim dirigent del projecte  

5. Avaluació amb la resta del professorat de l’escola mitjançant un qüestionari/formulari 

amb l’eina Google Forms  distribuït a tot el professorat 

 

Finalment, s’ha realitzat una anàlisi de dades a partir de categories de recerca. 
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 4.2 Recollida de dades 

  4.2.1 Mostra 

 

La recollida de dades s’ha realitzat a tot aquell que ha participat en el projecte, o millor dit, tot 

aquell que l’ha viscut, amb un afegit d’aquelles persones que no hi han participat activament, 

però que tenen una idea prèvia després de llegir-les i comentar-les el projecte. En aquesta 

avaluació jo he volgut recollir dades de tot l’equip de pràctiques, que som els màxims 

participants i els que hem realitzat les sessions, a l’alumnat de l’Olivera, que és qui ha viscut 

i ha rebut els nostres coneixements, i al professorat, que també han viscut el projecte i han 

ajudat en el que fes falta. Dintre de l’avaluació del professorat, m’ha semblat que no podia 

faltar una entrevista a qui més capficat estava en el projecte, cosa que podria enriquir encara 

més aquesta avaluació. Finalment, també vaig recollir dades de les noies de MEL i Ortiga, 

que si com ja he dit no han participat de manera activa en el projecte, si que m’ha semblat 

que la seva opinió també seria molt important en aquesta avaluació. 

 

  4.2.2 Instruments de recollida de dades 

   4.2.2.1 La entrevista 

 

L’entrevista qualitativa es refereix a una conversa intencional que em permet recollir 

informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones que, d’una altra 

manera no assoliria, ja que no són directament observables (sentiments, emocions, etc.) 

(Taylor i Bodgan, 1994, citat a Torres (2004), pg. 318). Altres avantatges que comporta l’ús 

de l’entrevista i que ens ha fet escollir aquesta tècnica són (Valles, 1997, citat a Torres (2004), 

pg. 318): l’obtenció d’una gran riquesa informativa en les paraules i enfocaments dels 

entrevistats (en aspectes que no són directament observables); proporciona l’oportunitat de 

clarificació i seguiment de preguntes i respostes en un marc d’interacció més directe, íntim, 

personalitzat, flexible i espontani; permet una comprensió holística dels punts de vista de 

l’entrevistat d’una forma oberta, flexible, diligent i econòmica que genera a la fase d’inici punts 

de vista, hipòtesis i orientacions útils per traduir-les a les circumstàncies reals de la 

investigació.  

 

Segons Riba (2004), es poden emprar en investigació diferents modalitats d'entrevistes, que 

van des de la forma estructurada fins a l'oberta. L'entrevista estructurada implica algunes 

limitacions per la categoria de les respostes. Hi ha un guió, les preguntes solen ser de 

resposta tancada i es fan en un mateix ordre als entrevistats, l'escenari és tancat i el ritme 

preestablert. La no estructurada implica un esquema de preguntes i seqüència, no està 

prefixat, l'escenari és obert, les preguntes solen ser de caràcter obert i la persona entrevistada 
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va construint la resposta, fomentant la improvització. La combinació de les dues formes ens 

dóna l'entrevista semiestructurada. Les preguntes són tancades i obertes; aquesta és la més 

usada en el camp de les ciències de l'educació i socials, ja que és la més adient per realitzar 

diagnòstic i enregistrar les evolucions. En el meu cas, la meva entrevista estava planejada 

per ser no estructurada, però degut a que no es va poder fer ni presencial ni online per motius 

personals de l'entrevistat, va agafar un caire més d'entrevista semiestructurada. 

 

La planificació de l’entrevista s’havia d’ajustar als objectius que jo volia assolir; alhora de 

formular les preguntes volia tenir en compte el contingut i naturalesa de les preguntes, la seva 

organització i seqüència; la creació d’un clima de confiança amb la persona entrevistada, així 

com l’elecció del lloc i la tècnica més adient per desenvolupar-la. 

 

   4.2.2.2 Grups de discussió 

 

Segons Mella (2000), un grup de discussió o "grup focal" és una entrevista de grup on un 

moderador guia una entrevista col·lectiva en la que un grup de persones parlen i donen les 

seves opinions sobre un tema proposat. 

 

El moderador és una persona que treballa durant el procés focal i el guia introduint el que es 

vol que es comenti. Les dades i informació que es recullen són aquelles coses que els 

participants diuen durant la discussió. De vegades el moderador no fa cap altra cosa que 

conduir la discussió grupal, més comunament, però, el moderador està activament involucrat 

en diversos aspectes del projecte. Al començament d'aquest és sovint el moderador qui 

formula les preguntes que guiaran la discussió. En finalitzar el projecte la persona que va 

moderar sovint analitza les dades i escriu l'informe final. 

 

Els grups de discussió són bàsicament una manera d'escoltar allò que diu la gent i aprendre 

a partir de l'anàlisi del que van dir. Són sobretot una tècnica de recerca qualitativa, on la 

discussió grupal s'utilitza com un mitjà per generar entesa profunda de les experiències i 

creences dels participants. 

 

Segons el mateix autor, s'utilitzen d'una manera o d'un altre depenent de la situació. En 

general, existeixen quatre usos bàsics dels grups focals: 

 

- Identificació de problemes: els grups focals són útils per a exploracions inicials. 

Aquesta metodologia, a més, permet també que una persona participi en la discussió 
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tot i que sàpiguen molt poc sobre el tema que es tracta. Al tractar-se de solucionar 

problemes, aquestes discussions són de caràcter obert. 

- Planejament: la qüestió central d’aquest tipus d’ús és trobar la millor manera d’arribar 

a un conjunt de metes. Normalment aquest és una continuació de l’anterior, però ara 

el grup de discussió té un conjunt de metes, cosa que permet que es treballi de forma 

més estructurada. A partir de proposar aquestes metes, els participants aporten 

suggerències per arribar a aquestes metes. 

- Implementació: en aquest estadi, d’un projecte els grups focals responen a la 

necessitat d’informació de qualitat que aporti profunditat i context. Les discussions 

poden donar perspectives sobre si els plans estan ben encaminats. 

- Monitoreig: en aquesta és busca entendre que ha passat amb el projecte. Un procés 

de monitoratge qualitatiu pot ajudar a interpretar tot el que ha passat. Les discussions 

donen perspectives respecte com i per què s’han obtingut aquests resultats. 

Independentment de si el projecte ha sigut un èxit o no, aquest seguiment permet 

efectuar un treball millor en el futur. 

 

Com continua dient, els grups focals són abans que res una bona tècnica per obtenir dades 

d'investigació. Aquest mètode d'avaluació produeix grans quantitats de dades concentrades i 

focalitzades en temàtiques determinades en un període curt de temps. 

 

En el meu cas, s'han realitzat dos grups de discussió: el primer amb tot l'equip de pràctiques, 

amb un total de 10 integrants, amb el guió d'unes preguntes de resposta oberta agrupades 

en categories (punt 4.2.3), i el segon amb 5 persones, amb el guió de l'escrit del projecte, 

amb la posterior explicació del mateix i d'algunes activitats i la recollida de les valoracions. 

 

4.2.3 Anàlisis de les dades. La categorització en l’avaluació 

 

A l'hora de començar a preparar el que serà una avaluació, és important estructurar com vols 

que aquesta avaluació sigui. És primordial preparar-te tot aquell temes que tu vulguis tocar 

en aquesta avaluació, i pot ajudar que agrupis les preguntes que vulguis que es responguin 

en diferents categories segons el tema que toquin cadascuna d'aquestes. Aquí entra el terme 

de categorització. 

 

Primer de tot, comencem per definir en aquest cas el que vol dir una categoria. Segons l'article 

de Romero (2005), les categories són els diferents valors que es recullen en una anàlisi, i les 

alternatives són la forma de classificar, conceptuar o codificar un terme o expressió a una 

determinada investigació de forma clara per tal que no es presti per a confusions. En aquestes 
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alternatives seran ubicats, classificats, cadascun dels elements subjectes a estudi. 

 

Segons Straus i Corbin (nd), citat per la mateixa Romero (2005), la categorització és 

l'assignació de conceptes a un nivell més abstracte. Les categories tenen poder conceptual i 

capacitat de reunir conceptes, començant a establir relacions entre conceptes sobre el mateix 

fenomen. 

 

Les paraules o expressions genèriques que tanquen una categoría contenen subcategories, 

que es converteixen en conceptes que clarifiquen la categoría. Al treball de camp les 

subcategories permeten visualitzar i aprofundir amb més detall el fenòmen estudiat. 

 

Segons la mateixa autora, la categorització es pot fer de dues formes: 

- Deductiva: en aquest tipus de categorització, l'investigador espera prendre dels 

referents teòrics per deduir les categories i subcategories. Per tant, l’investigador 

estableix la categorització. 

- Inductiva: en aquest tipus de categorització,  l'investigador prèviament organitza la 

informació que extreu d'acord amb el diagnòstic. En aquest tipus, de la informació 

recollida neixen les categories. 

 

En la categorització s’han de tenir en compte diversos criteris: 

- Relevància: s’ha de contemplar les possibilitats i alternatives de variació 

- Exclusivitat: no es pot incloure el mateix element en dues categories a la vegada 

- Complementarietat: és important tenir en compte que el problema obre un gran 

número de categories per a l’estudi que permeten complementarse amb l’objectiu 

d’aprofundir sobre cadascuna 

- Especificitat: s’especialitza en una àrea específica delimitada 

- Exhaustivitat: fa referència a que és necessari admetre la inclusió d’informació en 

una de les categories. 

 

Podeu veure un exemple de categorització en la forma en la que s’han estructurat les 

preguntes d’una de les avaluacions fetes per aquest treball de tipus grup de discussió en 

l’annex I.  

 

La categorització s’ha utilitzat en el primer grup de discussió amb l’equip de pràctiques. Alhora 

de fer les categories, he començant utilitzant la categorització de forma deductiva, en la que 

formulava les preguntes de les quals volia que es parlés en el grup de discussió i creava 

aquestes categories a partir de les mateixes preguntes formulades. A partir d’aquí, vam 
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prosseguir amb la realització d’aquest grup de discussió i recollir la informació/opinions que 

sortien del mateix, explicades en profunditat en l’annex IV d’aquest treball. A partir d’aquesta 

informació recollida, s’ha pogut seguir una categorització de forma inductiva, en la que a partir 

de la informació recollida, he pogut crear altres categories més específiques per a les 

mateixes. És a dir, es pot alternar les dues formes de categorització, començant per una 

categorització més simple i, a partir de les opinions, ja desenvolupar aquesta categorització 

per fer-la més profunda. 
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5. Resultats  

 

Una vegada realitzats els grups de discussió i les entrevistes pertinents, toca analitzar totes aquestes valoracions i recollir totes les dades que 

haguessin sortit dels mateixos.  

 

Un objectiu del treball era fer tota avaluació que sigui possible, per tenir totes les opinions  sobre el projecte. L’objectiu d’aquestes avaluacions 

és veure la opinió dels que han participat i dels que no han participat, però se’ls ha explicat de que va. És a dir, tenir una visió interna i una visió 

externa alhora de fer aquestes avaluacions. 

 

Per obtenir la visió interna,  s’han analitzat les opinions del grup de pràctiques i del professorat i alumnat de l’escola l’Olivera, ja que han sigut 

els que han rebut tot el que hem volgut explicar. Per obtenir una visió externa, s’han analitzat les opinions de les entitats externes. En aquest 

cas, hem comptat amb les dones de MEL i Ortiga i l’educador ambiental municipal, que si bé han participat un poquet en el projecte, no han 

sigut participants directes del mateix.  

 

Les diverses opinions estan explicades més en profunditat en el annex IV d’aquest treball, però en aquest punt he volgut fer un petit quadre 

comparatiu de les mateixes per a que sigui més senzill observar tots els punts de vista en un mateix lloc. (Taula 2) 
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Taula 2: Taula comparativa de les valoracions sorgides en l’avaluació d’aquest projecte (explicades més en profunditat a l’Annex IV). Font: Elaboració pròpia

 Experiència Aspectes positius Aspectes negatius Canvis proposats Noves 
temàtiques/canvis de 

temàtica 

Valoracions grup de 

pràctiques 

Experiència positiva, 

bona comunicació entre 
el grup, professorat 
involucrat 

 
 

Llibertat de portar 

activitat al seu terreny 
Activitats a l’aire lliure 
Ordre correcte de 

temàtiques 
Activitats, en general, 
correctes 

 

Falta de coordinació 

Falta d’explicació de les 
activitats 
Activitats d’infantil poc 

pensades 
Algunes activitats massa 
denses per 1 hora 

Reunió previa a l’inici de 

les activitats 
Nombre menor 
d’activitats 

Formació previa 
Canvi de treball en 
energia 

Biodiversitat 

Economia ecològica 
Emergència climàtica 

Valoracions MEL, 

Ortiga i educador 
ambiental municipal 

- Projecte interessant 

Durada correcte 
Temàtiques adients 
Activitats a l’aire lliure 

Activitats ben pensades 

Energia, massa 

complicada per a 
primària 
Introduir l’impacte 

producció aliments en 
alimentació 

Canviar el conte dels 

extraterrestres per 
animals o comunitats 
indígenes 

Treballar mobilitat amb 
les famílies 

Treu-re energia, massa 

complex 
Biodiversitat 
Ecofeminisme 

Valoracions alumnat Experiència positiva 
 

Conceptes interessants 
Diversitat d’activitats 
favorites 

Temàtica preferida: 
energia 

Falta de videos en 
activitat ciutat sostenible 
Masses tallers en poc 

temps 
Falta de cares noves en 
algunes ocasions 

Sopa de lletres de les 
temàtiques  
Scape room 

Més activitats a l’aire 
lliure 
 

Animals en perill 
d’extinció 
Biodiversitat 

Valoracions entrevista 
a mestre impulsor 

Experiència positiva, 
feina del equip excel·lent 

Bones dinàmiques 
Temàtiques més 

acertades 
Participació activa dels 
infants, gran 

aprenentatge 

Número d’activitats 
massa excessiu 

Poc aprofundiment 

Millora del projecte tenint 
uns objectius previs 

marcats per complir-se 
Cada cicle una temàtica 
diferent 

- 

Valoracions 

professorat 

Experiència generalment 

molt bona 

Gran adquisició 

coneixements per part 
dels infants 
Temàtica preferida 

infants: transport 

Massa informació en poc 

temps 
Poc aprofundiment 
Durada del projecte 

Complicat per infantil 

Reducció de la durada 

Menys informació 
Més aprofundiment 

Diversitat d’opinions: 

alguns no en treurien, 
altres treurien energia 
 

Roba 



21 
 

 

6. Discussió de les aportacions dels actors 

 

Una vegada realitzades i analitzades totes les aportacions dels actors del projecte, he pogut 

veure la gran diversitat d'opinions que existeixen. En general, totes les parts avaluades han 

comentat que l'experiència del projecte ha sigut positiva i que la compenetració i el treball del 

grup ha sigut molt bona. Parlant dels aspectes positius, en general les temàtiques han sigut 

apropiades (sense tenir en compte els canvis proposats) i les dinàmiques han sigut bones. 

Però fent la comparació s'han pogut veure diferents discrepàncies entre les diferents 

aportacions, i algunes també en un mateix grup de discussió. 

 

Per exemple, parlant de les valoracions de l'alumnat, la temàtica que va sortir preferida va ser 

la d'energia, en canvi, pels professors, la temàtica preferida dels infants va ser la de mobilitat. 

És una dada bastant interessant, però també cal tenir en compte que, en proporció, el nombre 

d'alumnes del centre és molt superior al nombre de professors, i el fet d'haver fet aquesta 

conversa només amb un delegat de cada curs, no ens pot donar una opinió clara de la 

temàtica preferida. En canvi, en les valoracions amb el professorat si, degut a que van 

respondre 15 professors, és a dir, quasi tot el professorat o gran part d'aquest. Per tant, fent 

comparacions, veient que en les valoracions al professorat va sortir mobilitat, i en la de 

l'alumnat aquesta va ser la segona, i que des del nostre punt de vista, que vam realitzar el 

projecte, pensem que van sortir més contents amb la temàtica de mobilitat, podríem dir que 

la temàtica preferida va ser la de mobilitat. 

 

Un altre exemple de discrepàncies es pot veure en la durada del projecte, ja que per alguns, 

la durada de dues setmanes és correcte, en canvi pel professorat, el projecte tenia una durada 

massa llarga, i l'haurien reduït a, com a molt, una setmana. Una altra discrepància va sorgir 

en el grup de discussió amb l'equip de pràctiques, ja que per alguns integrants del grup, existia 

una falta d'explicació de les activitats que podia portar a no entendre-la o a improvisar, cosa 

que a alguns no els entusiasmava, en canvi, per a altres era tot el contrari, ja que el fet que 

les activitats estiguessin explicades per sobre feia que tinguessin llibertat per a portar l'activitat 

al seu terreny i, per tant, sentir-se més còmode. 

 

Veient ara en les opinions que si coincideixen en les diverses valoracions, en general en totes 

ha sortit l'aspecte negatiu que hi havia masses activitats a realitzar, i que, per tant, hi havia 

massa informació, cosa que feia que no es pogués aprofundir en aquelles temàtiques en les 

quals fos necessari. Per tant, en la seva majoria es proposa una reducció del nombre 
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d'activitats per així aconseguir un aprofundiment major en la informació que es vol transmetre. 

També en la majoria ha sorgit el fet que l'energia era una temàtica massa complicada i que 

la traurien, o que la modificarien per fer-la més senzilla. També ha sortit en la majoria de 

valoracions el fet que fer activitats a l'aire lliure ha ajudat als infants a que estiguessin més 

atents a les nostres explicacions. De fet, els delegats de cada curs ja han suggerit com a 

canvi implementar un major nombre d'activitats a l'aire lliure. 

 

Finalment sobre les noves temàtiques suggerides, han sortit temes com l'emergència 

climàtica, l'ecofeminisme, la roba, els animals, l'economia ecològica, però la temàtica que més 

ha sortit ha sigut la de biodiversitat. Per tant, seria una temàtica a tenir en compte per 

implementar en el pla del projecte en un futur, juntament amb els canvis suggerits que siguin 

possibles per a la millora del projecte. 

 

7. Conclusions 

 

Les avaluacions són una de les parts més importants d'un projecte alhora de poder veure les 

deficiències (o aspectes negatius) d'un projecte escoltant diferents punts de vista, i amb 

aquestes dades recollides arribar a unes conclusions de millora per a poder implementar. 

 

Els objectius proposats a l'inici d'aquest treball crec que s'han pogut assolir, ja que aquestes 

avaluacions les hem fet per tal de millorar el projecte de cara al futur, i per tant, contribuir a la 

millora general de l'ensenyament de l'educació ambiental a les escoles. A més, amb les idees 

recollides es pot promoure una educació ambiental actualitzada al gust d'aquells que reben 

els nostres coneixements o els coneixements d'altres estudiants o educadors que realitzin 

projectes semblants a aquest. 

 

Qualsevol projecte sempre es pot millorar d'una forma o d'un altre, i més si el mateix, com el 

que s'ha avaluat en aquest treball, és de creació recent. El fet de avaluar tot el possible ha 

demostrat que de les mateixes poden sortir una diversitat d'opinions molt gran i una gran 

varietat d'idees per tal de millorar el projecte avaluat: uns creuen que la duració del projecte 

és la correcta, altres el retallarien; uns no farien canvis de temàtica, altres traurien una, i 

d'altres n'afegirien de noves... La funció de les avaluacions és recollir aquestes dades o 

opinions, i a partir d'aquestes, prendre una decisió de millora i plasmar-la en el projecte. 

 

Cal dir que també ha sigut un avantatge per al projecte el fet que les classes s'hagin aturat 

durant el desenvolupament de les activitats, per centrar tot en la realització del projecte. 

També voldria recalcar el fet que per fer una activitat com aquesta es necessita un equip gran, 
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com el nostre, o fins i tot amb encara més integrants, per tal que es puguin cobrir totes les 

activitats. 

 

Fent referència als nivells educatius, si que s’ha comentat que les activitats creades pels 

cursos d’infantil potser eren una mica complicades pel seu nivell, per tant s’haurien de 

modificar de tal forma que siguin lo més bàsiques possible, a més de cridaneres i creatives. 

 

Sobre les temàtiques, una vegada fetes les avaluacions amb alumnat i professorat, s'ha extret 

que la temàtica de mobilitat ha sigut la que ha tingut millor recepció pels professors, al contrari 

que la d'energia, que ha sigut per a ells la més complicada de les quatre. Això pot ser degut 

al fet que una activitat de mobilitat és més cridanera i creativa pels alumnes que una d'energia, 

de caràcter més teòric i complex. Per tant, l'opció de modificar la temàtica d'energia per fer-la 

més atractiva o l'omissió o substitució amb altres temàtiques anteriorment nomenades pot ser 

una alternativa a la modificació del projecte. Però cal tenir en compte l'opinió dels delegats, 

ja que en la comissió va sorgir l'energia com la temàtica que més va agradar. Així que, en 

aquest cas, no es tendria en compte suprimir aquesta temàtica, sinó que potser fer-li una 

modificació. 

 

Sobre la quantitat d'activitats realitzades, això ha propiciat que no s'hagi pogut aprofundir en 

els conceptes i no s'hagin adquirit tots els coneixements que volíem transmetre, a més que 

també la duració d'1 hora de les classes ha sumat al fet que en algunes activitats no donava 

temps per fer tot el que es tenia planejat i es necessitava uns minuts extra. Per tant, la 

reducció del nombre d'activitats a fer i la reducció a una setmana de la duració del projecte, o 

fins i tot demanar diverses setmanes durant tot el calendari escolar (per exemple, tres 

setmanes entre setembre i juny) per treballar una sola temàtica durant cada setmana escollida 

són alternatives bastant bones per a la millora del projecte. 

 

Per resumir, una sèrie de possibles alternatives i opcions de millora generals de la proposta 

educativa podría ser la següent: 

 Centrar una temàtica per cicle. 

 Possibilitat de realitzar una setmana de programa de sostenibilitat per trimestre on es 

treballi únicament una temàtica. 

 Ampliar les temàtiques treballades (biodiversitat, ecofeminisme, recerca d’informació 

i economia ecològica i emergència climàtica), i possiblement millorar o treu-re energia. 

 Realitzar una mateixa activitat adaptava a diferents cursos. 

 Reducció del nombre d’activitats i major nombre d’activitats a l’aire lliure. 
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 Organitzar més visites i interaccions amb professionals del sector mediambiental. 

 Revisar si els aspectes teòrics s’adeqüen bé al nivell de cada cicle educatiu. 

 Dissenyar activitats amb major part creativa per part dels alumnes. 

 Utilitzar presentacions PowerPoint més dinàmiques, àgils i de fàcil enteniment per a 

l’alumnat. 

 

Com a conclusió final, tot i els aspectes negatius que han sorgit i s’han comentat al llarg de 

tot aquest treball, la experiència general de totes les parts participants del projecte ha sigut 

molt positiva, i un inici per a l’escola per a continuar en la línea de la sostenibilitat i protecció 

del medi ambient, començant amb la recent creació de la comissió d’alumnes, per així revertir 

les dades recents sorgides de ser l’escola més contaminada de tot Sant Cugat. A més, ja per 

acabar, vull dir que tot això de sentir-me professor per uns dies i mostrar els meus 

coneixements als infants és una gran experiència que portaré dintre meu per sempre. 
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Annex I: La categorització en els grups de discussió. Categories 

en la preparatòria de l’avaluació amb el grup de pràctiques 

 

En aquest annex podeu veure com s’han categoritzat les preguntes a discutir en l’avaluació 

del projecte amb el grup de pràctiques. 

 

Com podeu veure, totes les preguntes tractades es van dividir en aquestes diferents 

categories, marcades en negreta: introducció, per fer una introducció de com els va semblar 

el projecte als participants en el grup de discussió, temes, per parlar sobre els temes que es 

van tractar en el projecte, dinàmiques, per discutir sobre les activitats realitzades, 

experiències, per conèixer més en profunditat sobre la experiència de cadascun, les 

comoditats o els problemes que van haver, la comunicació entre els integrants del grup i entre 

nosaltres, el professorat i els infants, i una pregunta de termini per coneixer, de tot el que 

hem parlat, que és per a cada integrant lo més important, ja sigui algun aspecte a millorar o 

un aspecte positiu. 

 

Grup de discussió d’educadors. Preguntes entrevista (reunió realitzada el 

7/2/2022) 

 

Introducció: 

Com va anar cada activitat/la experiència? 

Com penseu que va anar les activitats per temàtiques? 

 

Temes: 

Els temes són adequats per a les edats treballades? Creieu que són temes massa 

tècnics/complexos? 

Creieu que els temes i activitats abarcades en aquest projecte enfoquen totes les 

preocupacions actuals? Temes d’interès actual? 

Haurieu afegit alguna temàtica més? Canviarieu alguna temàtica per alguna altre? 

 

Dinàmiques: 

Les activitats estan ben pensades per els temes que s’han volgut treballar? 

Proposarieu alguna nova activitat a afegir en aquest projecte? 

Les dinàmiques proposades requereixen de molt material? 

Creieu que s’haurien de plantejar més dinàmiques a l’aire lliure? 



 

Les dinàmiques proposades ajuden a assolir l’objectiu plantejat? Qué canviarieu 

específicament (no relacionada amb canvi d’activitats)? 

Els alumnes van respondre bé a la dinàmica plantejada? 

 

Experiències: 

Com us vau sentir portant a terme la realització de les activitats? 

Creieu que l’experiència dels infants ha sigut positiva? 

Us heu sentit còmodes durant la realització de les dinàmiques? 

Vau tenir alguna problemàtica/dificultat en la realització de les dinàmiques? 

Hi va haver bona sinergia/comunicació amb l’equip docent? 

Durant les dinàmiques hi va haver bona sinergia entre educador, professor i alumnes? 

La relació entre educadors t’ha semblat correcte? El treball previ t’ha semblat adequat? 

 

Pregunta de termini: 

De tot això que hem parlat, que és lo més important per a tu? 

 

Una vegada utilitzada aquesta estructura de categories en el primer grup de discussió i 

analitzada, he pogut extreu-re altres categories més en profunditat, com poden ser: 

Dinàmiques:  

 Activitats participatives 

 Adequació a l'edat  

 Innovació  

Temes:  

 Adequació 

 Continguts 

 Quantitat de temes 

 Qualitat de temes 

Projecte:  

 Ensenyament-aprenentatge 

 Participació  

 Encaix en el calendari/horari escolar 



 

 Suport del claustre 

 Experiència d’infants i professors 

 Sinergia entre educadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex II: Entrevista sencera a professor de l’escola Olivera a 

data 1 de maig del 2022 

 

1. Com va començar amb la comissió de sostenibilitat? 

El tema de la sostenibilitat i la promoció d’experiències de millora pel Medi Ambient ja 

ve de lluny a l’escola l’Olivera. Tot i això, fins aquest curs 21-22 no vam començar a 

treballar amb tota la comunitat educativa. El punt d’inici d’aquesta relació va ser 

l’informe que va aparèixer al Tot Sant Cugat sobre els nivells de contaminació de les 

escoles i, a partir de les dades que es compartien, les famílies van demanar al centre 

una reunió per parlar del tema. Gràcies a aquesta reunió, vam veure la necessitat de 

crear una comissió de sostenibilitat entre escola i famílies per tal de veure les 

preocupacions que teníem i com abordar aquests reptes.  

 

2. Què és la comissió de famílies docents?  

Per aquest nom no apareix res. Si parlem de la comissió de sostenibilitat de famílies, 

són les famílies de l’escola que volen participar dins d’aquesta comissió guiada per 

uns responsables de l’AFA encarregats d’aquest apartat. 

 

3. Com vau decidir fer aquestes activitats? Que t’aporta l’ajuntament? Podria 

aportar alguna cosa més? 

Les activitats de millora les vam decidir a partir de la comissió mixta d’escola i famílies 

de sostenibilitat. Vam veure quines millores necessitàvem portar a terme i vam crear 

una sèrie de blocs de treball. Seguidament vam demanar la col·laboració de 

l’ajuntament per assessorar-nos i guiar-nos en aquest procés. L’ajuntament està 

col·laborant molt i creiem que està portant a terme una tasca molt positiva, tant l’escola 

com les famílies valoren molt adequada aquesta participació. 

 

4. Que tal les dinàmiques del projecte (que t’han semblat)? 

Les dinàmiques proposades van ser molt bones i es nota molt la dedicació dels 

dinamitzadors del projecte. Tot i això, potser vam fer massa activitats i no vam poder 

aprofundir tant en alguns aspectes que també eren molt interessants. 

 

 

 

 

 



 

5. Quins temes son els que s’han treballat i per què creus que són aquests els que 

s’han hagut de treballar? 

Els blocs de continguts plantejats van ser: Alimentació/Mobilitat/Residus/Energia. 

Aquests van ser els blocs plantejats per treballar perquè són els mateixos que ens 

hem plantejat a l’escola, per tant, va lligat a la línia marcada per la comissió de 

sostenibilitat mixta del centre. 

 

6. Haguessis afegit algún tema més? 

Hi ha molts temes interessants a treballar i segurament tots són molt importants, tot i 

això, crec que ha estat encertat fer aquests temes, tot i que com hem comentat abans, 

probablement hauríem d’haver treballat d’una manera més concreta aquests per tal 

de poder desenvolupar-los al màxim. 

 

7. Creus que els infants han aprés alguna cosa? 

I tant. Han mostrat un gran aprenentatge i així ho hem pogut constatar en la comissió 

de delegats creada a posteriori. 

 

8. Com ha sorgit la comissió d’alumnes? Que fareu en aquesta comissió? Quin és 

l’objectiu principal al qual voleu arribar? 

La comissió d’alumnes va sorgir com a resposta a tots els objectius que ens marcàvem 

a principi de curs, i com a conseqüència de la realització del projecte Pla-net. Aquesta 

comissió té com a objectius bàsics: analitzar les situacions de dificultat a l’escola a 

nivell ambiental, proposar millores i dinamitzar-les a nivell de les diferents aules. Per 

fer això crearem espais de debat, reflexió i possible realització de vídeos/cartells de 

sensibilització cap a la comunitat. 

 

9. L’organització que heu fet per aquesta activitat (parar les classes dues 

setmanes), és la primera vegada que ho feu o ho heu fet alguna vegada més? 

Per què ho feu així? Es la manera en que vols que es facin les coses? 

Com a centre cada curs parem l’activitat habitual durant 2 setmanes per tal de portar 

a terme el projecte de centre. Cada curs hi ha un tema diferents que parteix dels 

interessos dels alumnes/comunitat. En aquesta ocasió el tema ha estat la sostenibilitat 

i és per aquesta raó que ho hem portat a terme d’aquesta manera. Creiem que com a 

activitat de sensibilització i inici és perfecte, però com a centre ara treballarem de 

manera més puntual a partir d’ara ja que tenim la comissió de sostenibilitat creada. 

 

 



 

10. Com valoraries la nostra feina? Com podría millorar? 

 La feina de les persones participants va ser excepcional per diverses raons: la primera 

perquè són persones expertes en el camp i la segona per la proximitat i predisposició 

davant el projecte. La millora podria venir més en la segona part, és a dir, potser seria 

bo poder tenir un grup de treball que marqui uns objectius i que vetlli pel seu 

compliment, així com per assessoraments puntuals en els moments que faci falta. 

 

11. Hi ha hagut franges en les que l’equip de pràctiques no hi érem. Què heu fet els 

profes mentre no hem estat nosaltres? 

Els mestres han seguit les indicacions marcades a la proposta d’activitats i ha avançat 

de manera positiva. 

 

12. El projecte que heu fet a partir de les nostres activitats en què ha consistit? 

El projecte a grans trets ha consistit en la realització de les activitats proposades i una 

posterior reflexió i posada en comú. 

 

13. Si tu organitzessis una activitat semblant a aquesta que hem fet, com ho faries? 

No canviaria molt el format, però com ja he comentat en vàries ocasions, crec que 

posaria a treballar a cada cicle només en un dels apartats de manera exclusiva per tal 

de poder aprofundir-hi més. Ha estat una gran experiència amb moltes activitats 

preparades que ens ha servit per iniciar un camí que esperem sigui positiu i profitós 

en el futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex III: Preguntes del qüestionari per a l’avaluació del 

projecte de sostenibilitat de l’Olivera per part de la resta del 

professorat 

 

1. Nom i classe en la que esteu 

2. Quina és la vostra opinió/experiència d’aquest projecte? 

a. Excel·lent 

b. Molt bona 

c. Bona 

d. Dolenta 

e. Molt dolenta 

3. En una escala del 0 al 10, penseu que els alumnes han adquirit bé els 

coneixements que els hem impartit? 

4. Quina temàtica penseu que és millor o ha agradat més als nens? 

a. Transport 

b. Energia 

c. Residus 

d. Alimentació 

5. I la que menys? 

a. Transport 

b. Energia 

c. Residus 

d. Alimentació 

6. Proposarieu alguna temàtica nova a ficar? Treurieu alguna de les que ja s’han 

fet? 

7. Valoració del treball col·lectiu del grup de pràctiques 

8. Escriviu una valoració en general del projecte. Què t’ha agradat més? Quins 

canvis faries (durada del projecte, durada de les classes, tipus de classes…)? 

 

 

 

 

 

 



 

Annex IV: Redacció sencera de les valoracions dels diferents 

grups de discussió i entrevistes realitzades per a l’avaluació del 

projecte 

  

a) Valoracions de l’equip de pràctiques 

 

Vam començar les avaluacions amb un grup de discussió d’unes 2 

hores amb tot l’equip de pràctiques, un total de 10 integrants. Vam 

seguir l’estructura d’una sèrie de preguntes organitzades en 

categories.  

 

El grup de discussió va començar amb fer una petita valoració 

inicial: si ens vam sentir cómodes fent les dinàmiques i si creiem 

que l’experiència dels infants ha sigut positiva, si hi havia bona 

sinergia amb ells i el professorat, entre d’altres. En general, voliem 

generar un debat sobre quina experiència hem tingut realitzant 

aquestes activitats. La opinió general va ser que l’experiència havia 

sigut positiva i que el professorat estava molt involucrat en les activitats, a més de que els 

nens sempre acabaven contents de fer les activitats. D’aquesta qüestió va sorgir una cosa 

molt interessant, ja que una de les integrants del grup va fer les activitats de mig matí totes 

amb la mateixa classe, i va poder veure una gran evolució dels coneixements dels infants 

comparant el primer dia i l’últim dia, el qual sabien molt sobre sostenibilitat. Cal dir que tot 

això es va fer majoritàriament amb les activitats fetes a les classes d’infantil, ja que tothom 

sempre anavem a la mateixa aula (sempre que per horari poguessim anar). És interessant 

poder veure el treball de tots els cursos, però també tenir el seguiment d’un sol curs, per tant 

es pot mesclar les dues coses. També, però, han sorgit opinions de que alguns professors no 

participaven molt en les classes i que no tenien prous coneixements sobre la temàtica. Sobre 

la organització de les activitats, tot i que han hagut canvis d’última hora en qui feia les activitats 

alguna vegada per falta de personal, no hi ha hagut cap conflicte greu en l’equip en quant a 

aquests canvis. 

 

Aquí ja han sortit les primeres crítiques. Una va ser una mica la coordinació, degut a que 

alguns arribavem a fer, per exemple, dos primers i un segon, o que has de fer sisé en comptes 

de cinqué. A més, també ha sorgit el fet de que algunes activitats es podien tocar a altres 

cursos. El programa del projecte estava construït per a que primer fes una activitat, tercer una 

Figura A: Avaluació amb l'equip 
de pràctiques Font: pròpia 



 

altre diferent, i així majoritàriament. D’això es pot treure el fet de crear un nombre menor 

d’activitats, i que aquestes les realitzin més cursos. També ha sortit el tema de que alguna 

activitat no s’entenia el que es volia fer, o sigui, que l’activitat no estava tant definida com les 

altres. Això per alguns era un inconvenient, però per altres era tot el contrari, ja que el fet de 

que l’activitat no estigués tan definida els deixava llibertat per portar l’activitat al seu terreny i, 

per tant, sentir-se més còmode. 

 

Una altre crítica ha sigut el fet de que les activitats de primària estaven millor pensades que 

les activitats d’infantil, i de vegades a algú li ha tocat improvitzar perque si no la activitat 

l’acabava enseguida. També passa la situació contraria, de que algunes activitats estaven 

tant bé pensades que a vegades no donava temps de fer-ho tot en 1 hora, si no que es 

necessitava un quart d'hora més o fins i tot mitja hora, cosa que per horaris de l’escola era 

impossible. 

 

En aquest debat també va sorgir per millorar la coordinació, les activitats i per explicar com 

es farà tot i organitzar-ho bé, haver fet una reunió prèvia entre tots els integrants uns dies 

abans del primer dia de clases. A més, un comentari bastant interessant que va sorgir és que 

per aquesta activitat no ens vam formar, és a dir, que potser d’algunes coses no les vam 

comentar perque no sabiem si eren correctes o es van comentar altres que potser eren 

incorrectes. De fet al llarg de les dues setmanes vam aprendre coses que abans no sabiem.  

 

Després de parlar sobre la nostra experiència, va arribar l’hora d’avaluar cada temàtica feta 

durant el projecte. Començant per mobilitat, tot el grup estavem d’acord de que era la millor 

temàtica per començar, ja que era el que més entrava als nens i els semblava més atractiu, i 

també ens semblava bé acabar amb l'alimentació, que era una altre temàtica que els 

interessava. És a dir, un ordre en que la primera i la última temàtica siguin les més 

interessants pels infants i que les del mig siguin una mica menys, però tampoc aburrides, és 

un ordre correcte.  

 

En general, les activitats proposades en la temàtica de mobilitat ens ha semblat a tot el grup 

molt coherents i molt adequades, ja que el fet de sortir al carrer pels voltants de l’escola i 

veure els transports de primera mà, per exemple, sempre els agradarà més que veure-ho tot 

a través d’una diapositiva. 

 

Per part d’energia, ha sorgit el fet de que és el tema del que menys coneixements tenien, i als 

infants els semblava més complex, tot i que mostraven interès. A més és un tema no molt 



 

visual en quant a mostrar els tipus d’energia. Tot i això, és un tema que va agradar a les dues 

bandes, però potser s’hagués pogut treballar d’una manera diferent 

 

Per part de residus, també es va dir que les dues activitats proposades pels nens d’infantil 

haurien d’haver sigut una única activitat de tipus de contenidors i de separació de residus. 

Tothom estava d’acord en que ens vam sorprendre dels coneixements que tenien els infants 

i com de fàcil van entendre tot i com van ser conscients d’on van a parar els residus i el procés 

que fa el residu després d’haver-ho llençat al contenidor. Tot i que ho van entendre bastant 

bé, en el meu cas la professora em va dir que potser l’explicació era una mica complicada per 

als més petits. 

 

Per part d’alimentació, vam estar d’acord que les dues activitats que més van agradar van ser 

la de veure com és una granja i crear-ne una i l’altre sobre els productes de temporada, on 

els infants havien de classificar fruites i verdures segons en quina temporada creixen i es 

prenen. A més, van poder gaudir-ho més degut a que ja havien après anteriorment sobre la 

temàtica. Tot i això, l’activitat de la granja s’havia de preparar bé ja que podía ser molt caòtica, 

degut a que havien d’enganxar les parts per torns, no tenien molta paciència i potser no van 

entendre al final que tot estava connectat degut a que al final de l’hora volien jugar, al realitzar-

se l’activitat fora. 

 

En general, però, totes les activitats que hem fet en aquest projecte a tothom ens han semblat 

correctes. Es clar que sempre hi haurà alguna activitat que sigui més interessant i alguna altre 

de més avorrida, i que alguna s’ha construït molt bé i d’altres que no, però avaluant en conjunt, 

les activitats eren bastant adequades per als infants. S’ha pogut parlar de tots els temes i 

aprofundir en alguns en les dues setmanes que teniem per realitzar el projecte. Sobre les 

dinàmiques, alguns dels materials utilitzats haurien d’haver sigut millors, haver pensat millor 

els continguts, ja que va sorgir que alguna fitxa per alguna activitat tenía errors. També 

estaven pensades algunes activitats, com un mercat d’intercanvi a nivell de tota l’escola, o fer 

sortides fora de l’escola per a cada temàtica, com per exemple visitar presencialment una 

zona com el Cabàs, que degut a circumstàncies com el COVID no es van poder fer. De fet, 

es va fer una classe amb les dones de l’Ortiga, que es van conectar per Zoom des de Can 

Monmany, cosa que potser hagués sigut millor que els infants anessin allà. A més d’aquestes, 

es van proposar altres idees, com una classe de cuina ecològica i la relació amb el que es 

menja depenent de l’època de l’any, però per temps es van descartar. 

 

Per acabar, durant el debat, també va sorgir altres temes que es podría afegir al projecte. Un 

que ha sorgit va ser la biodiversitat, en el que es pot tractar els hàbitats, els ecosistemes, 



 

quins existeixen i com ens ajuden a viure millor. És a dir, fer-los descobrir un entorn proper i 

els beneficis que tenen, ja que el tenim a prop però la gent no té molt coneixement de la 

temàtica. Una altre temàtica va ser un tema sobre com informar-se, com ser una persona amb 

coneixement, com informar-se de les polítiques de les empreses i com d’ecològiques i 

sostenibles són. És a dir, tractar un tema de economía ecològica. Un altre tema molt 

interessant que va sorgir és el de parlar sobre la emergència climàtica, en el que es pot tractar 

com canviar el sistema que tenim actualment per a que aquest sigui més ambiental i menys 

contaminant i fer comparacions entre diferents països, per tant els infants veurien la realitat 

d’altres països d’una manera molt sencilla, ja que no deixen de ser nens. 

 

 

b) Valoracions de MEL i Ortiga i educador ambiental municipal 

 

Una vegada fet el grup de discussió amb l'equip de pràctiques, s’ha proseguit a preparar un 

segon grup de discussió amb les educadores ambientals de MEL i Ortiga i l’educador 

ambiental municipal. Aquesta avaluació ens ha servit per tenir una avaluació externa del 

projecte, és a dir, de qui no ha participat activament en el desenvolupament del projecte 

educatiu. Després d'uns dies en que no coincidiem en tots els horaris  vam poder fer aquest 

grup de discussió el 7 de març. 

 

Aquesta avaluació, però, s’ha realitzat d'una manera distinta a l'anterior, ja que al no estar 

involucrades, no es poden parlar de les mateixes coses. Llavors vam pensar que en aquest 

grup de discussió el fariem explicant per sobre en qué consisteix el projecte i que ens diguin 

la seva opinió, i després escollir algunes activitats fetes a l'atzar per a que ens donessin una 

opinió més específica. 

 

La opinió d’aquest projecte en general per part de MEL i Ortiga és que és un projecte 

interessant, però que per a elles potser substituirien la història central dels extraterrestres per 

una amb persones de comunitats indígenes o animals, però entenen el fet de que per als 

nens d’infantil i primària els siguin més interessant els extraterrestres.  

 

Un comentari que també va sorgir és que quan el professorat lidera l’educació ambiental, ho 

enfoca en les coses més bàsiques, per tant el paper de l’educador ambiental és 

imprescindible en un projecte com aquest, ja que pot ensenyar més coses ja que treballa per 

això. Per a elles, és important crear espais de diàleg entre el sector de l’educació ambiental i 

el professorat, per aprofundir el treball i per aumentar la participació. 

 



 

L’estructura de dues setmanes per aquesta activitat va sorgir degut a que l’escola ja va fer 

coses semblants durant dues setmanes, i per les educadores creuen que la durada de dues 

setmanes és correcte pel projecte. 

 

Sobre les temàtiques tractades en el projecte, les noies diuen que són adients per ensenyar 

als infants, però potser farien petits canvis en els mateixos, ja que per exemple l’energia els 

hi sembla un tema una mica complicat per els nens. També van proposar afegir algún tema 

més, com l’ecofeminisme com a eix de la defensa del territori, però aquesta temàtica potser 

per a primària sería una mica complicada, o la biodiversitat i ciutats verdes i les seves 

característiques. Una altra dada que va sortir va ser el fet de treballar el tema de la mobilitat 

amb les famílies, ja que en el fons, el que es vol fer és demanar canvis en l’àmbit familiar, 

com el fet de canviar el transport, en cas que sigui possible, amb el qual porten a l’infant a 

l’escola. Una vegada que hem sabut el seu punt de vista de l’activitat i de les temàtiques, els 

hi vam explicar una activitat de cada temàtica per veure que n’opinaven de les mateixes.  

 

Sobre mobilitat, va sortir que per a elles era un avantatge fer classes sortint al carrer, cosa 

que animava més als nens i, com ja he dit en el parràgraf anterior, cal fer saber als infants 

quins són els transports més contaminants. Per exemple, quan vam fer l’activitat, a mi em van 

dir que per a gran part el millor era el cotxe per comoditat, però que no es fixaven en que fos 

dels més contaminats, a més, es guien pel transport que porten els seus pares, ja que són 

ells qui els porten a l’escola.  

 

Sobre energia, per a elles els hi sembla una mica complicada per a primària, però que si està 

bé construïda, aquesta es pot fer perfectament. A més, en aquesta temàtica no hi ha 

possibilitat de fer alguna activitat al carrer, ja que en el nostre cas no tenim experiència 

suficient amb l’energia com per exemple portar-los a alguna fábrica energètica i parlar d’ella, 

però no és el cas. Per tant, els ha semblat que la temàtica també és una mica pobre, que no 

dóna per a tant. 

 

Sobre residus, després d’explicar l’activitat de residus salvatges, per a elles és interessant 

veure el previ sobre la fabricació d’objectes a partir de residus, quan passen per les diferents 

plantes després de reciclar-los. Per a elles, es podria haver fet una visita a una planta de 

reciclatge, cosa que estava plantejada però que al final no es va fer. També els hi va agradar 

l’activitat del cómic, per a que els infants veiessin aquest procés. Per a elles es poden afegir 

coneixements diferents i fer un arbre de coneixements segons les edats. 

 



 

Finalment sobre alimentació, per a elles es convenient relacionar-ho amb el menjador, 

introduir temes com l’impacte de la producció dels aliments, les injustícies… Segons elles, 

creuen que per als infants és fàcil d’entendre i bastant tangible, a més és un tema que pot 

evolucionar fàcilment depenent del tipus de cicle al qual s’ensenya, en quant a detall i 

dificultat. 

 

c) Valoracions de l’alumnat de l’Olivera 

 

Una vegada fets els grups de discussió, es va aprofitar la invitació a la comissió d’alumnes 

per tenir una conversa amb els delegats de tots els cursos com a portaveus del seu curs. 

 

En general, a l’alumnat li ha agradat el projecte i li va semblar molt interessant tot el que els 

hi vam explicar. Sobre les activitats les quals els hi va agradar més hi va haver diversitat 

d’opinions.  A alguns els hi va agradar més l’activitat del transport pel futur, a uns altres la de 

la ciutat sostenible, la dels espais energètics, la dels productes de temporada, entre d’altres. 

Una vegada recollida aquesta informació, vam començar a anar temàtica per temàtica per 

recollir que va agradar més en concret i els canvis que farien. 

 

La temàtica que més va agradar als delegats als cursos va ser la temàtica d'energia, seguida 

de mobilitat, residus i alimentació. Nosaltres vam anar allà pensant que la temàtica que més 

havia agradat va ser la de mobilitat o la d'alimentació, pel que vam veure a l'acabar el projecte 

el gener, per això ens vam sorprendre que hagués sortit energia com a favorita. En el tema 

de l'energia, les activitats que més van agradar van ser la d'espais energètics (1r i 2n), 

reflexionem sobre l'energia (3r i 4t) i la de la casa energèticament respetuosa (5è i 6è), i sobre 

la temàtica va sorprendre, en l'activitat d'espais energètics, l'ús de l'aigua en la radiació. En 

mobilitat, els hi va agradar tractar sobre la ciutat sostenible, inventar-se un vehicle amb la 

seva imaginació i conèixer els tipus de transport i buscar quan contamina cadascun. També 

ens han comentat que en l'activitat sobre la ciutat sostenible veure algun video de com és una 

ciutat sostenible. En residus, els hi va agradar tractar el tema de la reducció, reutilització i 

reciclatge i parlar de la brutícia del planeta i visualitzar-la amb vídeos que els hi vam posar. 

Finalment, sobre alimentació no va sortir cap canvi ni res en concret que hagi agradat més. 

 

Finalment els hi vam comentar que critiquessin el projecte, quins canvis farien. Els alumnes 

ens van comentar que notaven que hi havien masses tallers en poc temps, ja que es va 

concentrar tot per a fer-ho en dues setmanes. També van proposar altres activitats, com fer 

una sopa de lletres amb les temàtiques anteriors, fer un scape room, veure cares noves cada 

dia, ja que tot i ser un grup ampli, era inevitable que alguns repetissim classe, fer més activitats 



 

a l’aire lliure de les que ja s’han fet i parlar sobre els animals en perill d’extinció. De fet, una 

temàtica que ens han proposat per implementar és la dels animals i la biodiversitat. 

 

Una vegada acabada la comissió, es va començar a concretar la entrevista. 

 

d)  Valoracions de l’entrevista 

 

Al analitzar la entrevista, he pogut veure que la comissió de sostenibilitat va ser creada al curs 

2021-22, després de que un informe de Tot Sant Cugat sobre els nivells de contaminació de 

les escoles de Sant Cugat (Redacció Tot Sant Cugat, 2021) reflexés que l’escola Olivera era 

l’escola més contaminada de la ciutat. Veient aquesta dada, va crear la comissió entre escola 

i famílies. 

 

Parlant ja del projecte, em va comentar que les activitats del projecte van sorgir a partir de la 

comissió, creant-les a partir de les millores que volien fer, amb la col·laboració de 

l’ajuntament, entitat que creu que està portant un treball molt positiu. Sobre les dinàmiques, 

la seva opinió és que són molt bones, tot i que creu que el número d’activitats va ser massa 

excessiu i que no es va poder aprofundir sobre algun dels temes que més es volien tocar. 

Sobre els temes, es van tocar aquells que van plantejar-se a l’escola, lligada a la comissió 

mixta de sostenibilitat, i ell creu que hi ha molts temes que potser haguessin pogut ficar a més 

dels ja treballats, però que aquestes quatre temàtiques són les més acertades.  

 

Parlant ara de la participació dels infants i de la comissió, em va comentar que la participació 

dels mateixos ha sigut molt bona i que han mostrat un gran aprenentatge, cósa que com a 

partícip directe del projecte, estic totalment d’acord. La comissió d’alumnes va sorgir aquest 

mateix any com a un espai de debat entre els delegats de tots els curs (de P3 a 6è) i com a 

resposta als objectius marcats a principi del curs:  

 

- Analitzar les situacions de dificultat a l’escola a nivell ambiental 

- Proposar millores per a l’escola 

- Dinamitzar aquestes millores a nivell de les diferents aules 

 

No es la primera vegada que paren el curs durant dues setmanes, sino que m’ha comentat 

que això ho fan cada curs escolar per fer el projecte del centre, i que a partir d’aquesta activitat 

i de la creació de la comissió de sostenibilitat treballaran més en aquest mateix tema. Per a 

ell, potser haver tingut un grup de treball que marqui uns objectius i que vetlli pel seu 



 

compliment hagués millorat el desenvolupament del projecte, però per la resta, la nostra feina 

per a ell ha sigut excepcional. 

 

Per acabar li vaig preguntar que si fes ell mateix una activitat semblant a aquesta o del mateix 

estil, com la faria. La seva resposta va ser que no seria molt diferent de la realitzada al gener, 

però que ell posaria a treballar a cada cicle en una temàtica en comptes de que tots els cursos 

toquin totes les temàtiques. 

 

 

e) Valoració del professorat de l’Olivera 

 

El qüestionari realitzat al professorat (Annex III) l’han contestat un total de 15 professors de 

la plantilla de l’escola. En general, l'experiència d’aquest projecte ha sigut molt bona, amb un 

total del 53,3% dels vots dels professors que van respondre l’enquesta, que no van ser tots, 

seguit de bona (26,7%) i excel·lent (20%). Ningú l’ha calificat com a dolenta (Figura B). 

L'adquisició dels coneixements impartits per part dels infants ha sigut qualificat 

majoritàriament entre un 8 i un 9. Sobre les temàtiques, la majoria del professorat (una tercera 

part) opina que la temàtica favorita dels infants ha sigut la de transport (33,3% dels 

enquestats), i la que menys ha agradat ha sigut energia per una àmplia majoria (Figures C i 

D). Sobre si afegirien o treurien alguna temàtica, hi ha diverses opinions: alguns ens han dit 

que està bé com està, altres que treurien energia i una professora va proposar afegir el tema 

de la roba al projecte. Sobre la valoració del nostre treball, també hi ha opinions molt diverses, 

ja que les dues notes més votades han sigut el 6 y el 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: Valoració del projecte. Font: Enquestes al 
professorat de creació pròpia 

Figura C: Temàtica preferida dels infants segons el 

professorat. Font: Enquestes al professorat de creació 
pròpia 

Figura D: Temàtica menys preferida dels infants segons el 
professorat. Font: Enquestes al professorat de creació 

pròpia 



 

 

Per acabar, em vull centrar més en profunditat amb els comentaris de l’última pregunta, els 

quals poden ser de gran utilitat alhora de fer una millora d’aquest projecte. Aquesta pregunta 

la vaig incorporar per veure la opinió una mica més extensa del professorat al projecte. Entre 

les diverses opinions que hi ha he destacat les següents: 

 

- Potser massa informació en poc temps, no s’han pogut aprofundir alguns en alguns 

conceptes per falta de temps 

- M’han agradat que vinguin especialistes. No m’ha agradat tant que estigui tot molt 

dirigit i hi ha molta informació que no permet aprofundir en els temes proposats 

- La part teòrica presentar-la més resumida 

- Potser fer menys activitats a les diferents sessions, ja que no donava temps a acabar-

les 

- M’han agradat les activitats que s’han proposat, tot i això penso que amb una setmana 

de projecte hagués sigut suficient 

- Ha estat bé però considero que la durada és molt llarga, amb 3 dies com a màxim 

suficient 

- Crec que tot el que s’explicava era més engrescador que no només per una sessió  

- Potser era una mica complicat pels nens i nenes d’infantil 

- L’alimentació i els residus no els va motivar gaire perquè just acabàvem de fer el 

projecte de l’alimentació i ho havíem tractat. Va ser una mica difícil la gestió de tenir 

alumnat confinat a casa per anar seguint el projecte 

 

En general, la resta d’opinions ens comentaven que el projecte els hi va agradar molt, que 

era molt interessant, que l’alumnat estava content i que les activitats eren interessants i 

motivadores. Però he volgut destacar les anteriors valoracions, ja que aquestes es poden 

aprofitar millor per la millora del projecte.  


