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1. TÍTOL DEL PROJECTE 
 
1.1. Nom del projecte: Transformem el valor dels aliments: innovació en el circuit 
alimentari ecològic.  

 

 

 

2. DADES DEL CENTRE EDUCATIU 
 

2.1. Entitat sol·licitant: 

 

Nom: INSTITUT MONTJUÏC 

Adreça: Carrer del Cisell, 19. 08038 Barcelona 

Telèfon: 932232378 / 932230221      

Fax: 932231857 

NIF:    Q5855811E 

E-mail:   a8013093@xtec.cat 
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3. DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE QUE PROPOSA EL 

PROJECTE 
 
3.1. Persona responsable del projecte: 
 

 

Nom: M. Pilar Molina Javierre 

Càrrec: Cap del Departament de Ciències Socials  

Telèfon: 932232378 / 932230221      

Fax: 932231857 

-E-mail:   mmolina5@xtec.cat 

 

 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Breu introducció del projecte 

El projecte neix a partir de la necessitat d‟introduir les minves dins del circuit alimentari de 
consum i atribuir a aquestes el valor d‟aliment saludable, nutritiu i de qualitat que 
malauradament perden pel seu aspecte, ja sigui tant per la mida, forma i/o color. Dins del 
cultiu ecològic, les minves suposen, ja des de la planificació, entre un 15% i un 20% de 
pèrdues donat que el dèficit es calcula com una font intrínseca als costos de producció però 
que finalment no produeix ingressos. Aleshores, juntament amb la necessitat de respectar el 
medi ambient i els aliments amb el maneig ecològic, promoure els productes cultivats per la 
pagesia catalana i/o estatal, contribuir en l‟economia local a través del comerç de proximitat, 
fomentar preus més competitius accessibles a tota la ciutadania i aliments de qualitat, i lluitar 
contra la fam local i global, DESOS Opció Solidària i l‟Institut Montjuïc demandem 
conjuntament  la sensibilització i acció innovadora per part de l‟alumnat de tercer d‟ESO. 
Pretenem donar resposta a la necessitat de crear consciència i acció davant les minves 
alimentàries rebutjades pel mercat alimentari convencional a més de fomentar la 
consolidació i apoderament de les docents implicades en el desenvolupament del projecte 
per tal de que el puguin liderar els propers anys de forma autònoma. La proposta de servei 
és que l‟alumnat  transformi actituds i valors dels agents del centre, del barri i del districte de 
Sants-Montjuïc, busqui vies de comercialització al seu entorn i a través de l‟acció de 
sensibilització i productes creatius adaptats a cada agent provinent del sector del comerç i la 
restauració (restaurant, fruiteria, grups de consum, mercat de pagès, etc.) introdueixi les 
minves en el circuit de comercialització alimentari. La consciència i els aprenentatges per 
assolir aquesta capacitat d‟acció transformadora i sostenible a nivell social, ambiental i 
econòmica, tant a nivell local com global, s‟introdueix a l‟alumnat a través de la 
transversalització en la matèria curricular de Ciències Socials, Geografia i Història de 3r 
d‟ESO i partint també dels dos eixos temàtics de l‟Educació per a la Justícia Global, la 
Sostenibilitat econòmica i social i el Medi Ambient. Partim de continguts emmarcats en la 
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reconnexió de l‟entorn de la ciutat amb el rural, l‟evolució històrica de l‟agricultura, les 
conseqüències i alternatives del model actual d‟alimentació convencional i de la 
revalorització i aprenentatge del maneig de l‟agricultura ecològica des de la planificació fins 
la comercialització, ja que aquest últim punt ha estat una demanda explícita del professorat 
del departament de Ciències Socials, Geografia i Història. 

4.1. Objectius 
 

4.1.1.Objectiu general:  Crear consciència, valors i actituds que promoguin la 
sostenibilitat de l‟entorn local i global a través de l‟alimentació per afavorir un 
desenvolupament econòmic, social i ambiental just i sostenible. 
 
4.1.2. Objectiu específic: 
- Possibilitar l‟accés als aliments de qualitat (minves ecològiques) i sostenibles fins ara 
rebutjats pel circuit alimentari a través de la promoció d‟accions comunitàries de joves, 
docents, agents de l‟àmbit comercial i de la restauració, així com veïns i veïnes de la 
Ciutat de Barcelona.  
- Incrementar la sensibilització i la mobilització social de la ciutadania barcelonina per a 
transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà sostenible i de 
la pau.  

 
4.2. Agents implicats en el projecte 
 

-Centre Educatiu: INS Montjuïc. NIF: Q5855811E 
-Entitat: DESOS Opció Solidària. NIF: G-62627294 
-Alumnat participant: 3rA i 3rB d‟ESO 
-Famílies de l’alumnat de 3r d’ESO 
-Central Parc 
-Establiments del barri:  Fruiteria Capità Enciam,  

Restaurant Cal Campà 
Herboristeria Estrella de Betlem 

 
El projecte parteix d‟un partenariat pactat entre Desos Opció Solidària i l‟INS Montjuïc. El 
centre educatiu de secundària expressa a través d‟una primera experiència donar-li 
continuïtat al present projecte juntament amb el suport de DESOS  i amb el de la 
Cooperativa Central Parc. D‟aquesta manera, per una banda, es té l‟oportunitat de connectar 
el centre educatiu amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i promocionar a les aules 
l‟aprenentatge del maneig de l‟agricultura ecològica, per tal de que l‟alumnat conegui la 
professió de la pagesia des de la pràctica, tenint una alternativa laboral més a triar i fer 
palpable la importància que des del centre se li dona a l‟agricultura com a font de 
supervivència del desenvolupament humà, a més de fer èmfasi a la necessitat de canvi del 
model d‟agricultura convencional per un altre que respecti i tingui intenció de recuperar la 
sostenibilitat i qualitat alimentària. Per altra banda, mantenir el projecte al centre promou que 
aquest coneixement s‟estableixi a les aules com una eina més que les docents poden 
obtenir a través de l‟observació i la participació, a través de l‟apoderament i la consolidació 
de coneixements, per poder d‟aquesta manera tenir l‟autonomia suficient per incorporar a les 
aules aquesta metodologia liderada des del centre en els propers anys. 
 
Per aquests motius el centre expressa la voluntat de participar altre cop –ja ho havia fet 
durant el curs 2014-2015 a través de SETEM Catalunya a “Posa la teva xinxeta a Pam a 
Pam!, construeix el teu mapa de consum responsable”- en un projecte promogut i dissenyat 
per DESOS Opció Solidària conjuntament amb Central Parc, que respongui a un servei 
demandat per la segona entitat citada i a les necessitats específiques del centre educatiu. 
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Així doncs, es desenvolupa una continuïtat del projecte Transformem el valor dels aliments: 
Innovació en el circuit alimentari ecològic, per tal d‟arribar a una consolidació al centre i un 
lideratge autònom des de les aules perquè el projecte que actualment està sent una 
oportunitat d‟aprenentatge per a totes, pugui ser una eina més dins de la matèria de 
Ciències Socials, Geografia i Història de 3r d‟ESO, tenint en compte en tot moment els 
objectius, continguts i competències d‟ambdós. És per aquests motius que s‟estableix que 
els continguts que s‟implementaran a les aules parteixin del coneixement teòric i pràctic 
sobre el procés de producció ecològica i comercialització per tal de crear consciència i 
proveir d‟eines que afavoreixin la construcció de la consciència ciutadana cap a un model 
alimentari sostenible a nivell local i global, que promogui el comerç de proximitat, l‟economia 
local i el respecte cap al medi ambient, donant resposta a les inquietuds del centre educatiu i 
a la realitat de ser un centre d‟alta complexitat. Per donar resposta al servei que demanda 
Central Parc, que parteix de la necessitat de donar valor a les minves, introduint-les en el 
circuit comercial i de consum, s‟acorda que el servei que realitzi l‟alumnat sigui mitjançant la 
creació de sinèrgies amb el barri, com associacions, botigues de proximitat, fruiteries, grups 
de consum, etc., agents que DESOS amb el suport de Central Parc, haurà diagnosticat, 
tingut contacte i reunions prèvies a la relació que ha d‟establir l‟alumnat per desenvolupar el 
servei i, així facilitar l‟entrada i/o tenir en compte diferents alternatives que tinguin ganes de 
participar en el projecte. La programació, calendarització i desenvolupament de les accions 
s‟han coordinat de forma conjunta entre el centre educatiu i DESOS Opció Solidària entre 
maig i desembre del 2016, així com l‟establiment d‟espais i formes de coordinació. Es va 
concretar que la teoria a desenvolupar estaria liderada per les docents de l‟assignatura 
Ciències Socials Geografia i Història i DESOS Opció Solidària. Per dur a terme 
l‟apoderament del professorat implicat es va fer una sessió de formació abans de començar 
les accions del projecte amb un material pedagògic específic per a aquesta, a més de 
mostrar i treballar sobre els diferents continguts que es desenvoluparien a les sessions 
d‟aprenentatge de l‟alumnat. Es va posar de manifest també que per dur a terme l‟avaluació 
del projecte i, així, donar resposta  tant a les necessitats d‟aprenentatge curriculars com a 
les del projecte, hi participarien tots els col·lectius implicats, des de l‟alumnat, Central Parc, 
les docents i els agents del barri. Es va detallar també que l‟avaluació de l‟aprenentatge de 
l‟alumnat es faria a través de l‟autoavaluació d‟aquest i de la rúbrica en les sessions a camp, 
a més de recollir també l‟apoderament de les docents, des de les formacions inicials com 
fins i tot a partir d‟una entrevista DAFO on poder observar el nivell d‟autonomia al qual s‟ha 
arribat després de la finalització del projecte.  
 
Els rols a desenvolupar tant per Desos Opció Solidària, Central Parc com pels docents 
participants en el present projecte queden definits a partir de l‟11 de maig.  
 
-Es proposa que, per una banda, Desos Opció Solidària és l‟encarregada de presentar el 
objectius, gestionar els continguts adaptats als requeriments del centre educatiu, establir les 
pautes i dissenyar els mecanismes per a realitzar i avaluar el projecte. S‟acorda també que 
coordini les possibilitats que pot oferir Central Parc, des del material fins a l‟equip tècnic, 
cerqui i concreti les sinèrgies del centre amb el barri, oferint formació, eines i material docent 
al professorat, fent difusió del projecte mitjançant el web i les xarxes socials de l‟entitat, 
fomentant la participació dels agents del barri en el projecte. 
 
-Per altra banda, Central Parc desenvolupa el rol d‟expert sobre el maneig de l‟agricultura 
ecològica, des de la producció fins a la comercialització, es compromet a participar com 
agent educador tant en les activitats al camp com en aquelles activitats a l‟aula que es 
relacionin amb el desenvolupament de continguts relacionats amb la recuperació del valor 
de la pagesia, amb les alternatives de producció i consum al model actual i amb apostes per 
models de proximitat, actuant com un referent més que lluita per l‟establiment d‟alternatives 
necessàries que vetllen per la sostenibilitat i justícia social, econòmica i ambiental. A més, 
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també és un agent més responsable d‟avaluar el servei ja que és el principal receptor 
d‟aquest i un encarregat més d‟atorgar el reconeixement a l‟alumnat al final del projecte.  
 
-Pel que fa al rol del professorat implicat en el projecte cal dir que es tracta d‟actuar com a 
experts en la docència, en la detecció de les necessitats de l‟alumnat, en introduir 
coneixements curriculars de la matèria de Ciències Socials, Geografia i Història de 3r d‟ESO 
en el projecte, responsabilitzant-se de que els continguts que es treballen s‟adeqüin a la 
perfecció amb els objectius curriculars establerts. També actua com a agent avaluador 
directe de la matèria, com a agent dinamitzador a l‟aula en l‟educació d‟activitats que 
estiguin directament relacionades a algun temari obligatori a tractar i com a referents 
coneguts i estretament vinculats a l‟alumnat.  
 
En el cas dels tres rols esmentats anteriorment referits a les entitats i al centre educatiu, 
existeix una convivència de rols en la que hi ha voluntat de treball en xarxa, d‟unir esforços, 
d‟intercanviar experiències i de complementar funcions.  
 
-Per últim, la funció i responsabilitat de l‟alumnat és donar resposta al servei, implicar-se en 
l‟execució d‟aquest, interessar-se per canviar les actituds pròpies i dels altres per tal de 
dirigir-nos a un món més just i sostenible, determinar el criteris de la seva avaluació, avaluar 
als companys/es i el mateix servei desenvolupat, ja que la seva funció com a actors que 
executen el servei els atorga referències de primera mà per valorar l‟adequació i la qualitat 
dels procediments realitzats per tal de donar resposta a Central Parc i si els continguts 
treballats prèviament els han estat d‟utilitat.  
 
 
4.3. Descripció de les activitats desenvolupades.  

A través de 18 hores lectives, 3 sortides al camp, 1 sortida al barri i 1 activitat de cloenda de 
tot el dia busquem que l‟alumnat obtingui coneixements i habilitats per ubicar-se al món, 
esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials, ambientals i econòmics actuals 
relacionats amb l‟agricultura, concretament la paradoxa de la fam i les minves inaccessibles 
al circuit del consum alimentari; pugui prendre decisions en relació a la defensa del patrimoni 
cultural i natural i l‟ús sostenible del medi; participi en la millora de la convivència 
democràtica i en la defensa de la justícia social, la solidaritat i l‟equitat; reflexioni i 
aconsegueixi adoptar un esperit crític davant les conseqüències socials, ambientals i 
econòmiques del nostre model alimentari actual, des de la producció fins al consum; 
contribueixi a generar un canvi d‟actituds i valors relacionats amb el dret a l‟alimentació que 
permeti caminar cap a un model alimentari més saludable, socialment més just i respectuós 
amb el medi ambient, connectant el centre educatiu amb el seu entorn, afavorint les 
sinèrgies amb entitats, comerços, associacions i altres agents del barri per donar resposta al 
servei i conèixer alternatives al model alimentari actual; creï un entorn que promogui la 
igualtat, la cooperació, el respecte mutu i cap a l‟entorn, el compromís, la participació i la 
coresponsabilitat; s‟apoderi d‟eines per autoavaluar-se; obtingui formació, eines i recursos 
per l‟aprenentatge inicial del maneig ecològic i, així, fomentar l‟aprenentatge actiu d‟una 
professió laboral, molt necessària tant per la supervivència dels individus, com per 
l‟economia local i global, com també pel manteniment del medi ambient i, a més, assoleixi 
les competències bàsiques i transversals que li pertoquen en la matèria. Per últim, per posar 
en valor l‟acció de la docència a les aules i fomentar la seva incidència en les sessions de 
l‟aprenentatge per a una futura autonomia, a la formació prèvia a les accions es presenta 
també el contingut de les sessions. D‟aquesta manera es facilita la prèvia consolidació dels 
conceptes a desenvolupar a les aules i s‟incrementa l‟èxit de la participació docent amb els 
seus coneixements i experiència. 
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El servei que ha dut a terme l‟alumnat ha estat introduir les minves que es donen entre la 
producció i la comercialització alimentària dins del circuit de consum del seu barri i/o 
districte, fent en primer lloc una sessió d‟una hora per realitzar la diagnosi d‟agents del 
barri/districte de Sants-Montjuïc que apostin per una alimentació de qualitat, sostenible i de 
proximitat i que es dediquin a venta i/o consum. En segon lloc, en una altra sessió l‟alumnat, 
dividit en grups cooperatius segons les similituds d‟inquietuds de conèixer i treballar amb els 
diferents agents cercats, s‟ha encarregat de citar a l‟aula l‟agent escollit per descobrir de 
quina manera pot arribar a crear més impacte de sensibilització i compromís en la 
introducció de les minves, en la lluita contra les pèrdues del camp i el malbaratament que 
se‟n deriva, en combatre un dels factors que perpetua la fam i fer visible així com un canvi 
de valors i actituds pot treballar sobre els desequilibris socials i les conseqüències 
econòmiques locals i globals del model de producció i consum actuals, a través de donar 
valor i viabilitat a productes fins ara rebutjats pel circuit alimentari convencional. Es preveu, 
per exemple, la creació d‟espais per a la venda d‟aquests productes descartats en fruiteries 
del barri o la introducció d‟aquests productes en el menú dels restaurants. 

A banda de la introducció d‟accions transformadores al barri, el servei preveu també l‟acció 
de sensibilització que ve donada a partir de productes creatius realitzats per l‟alumnat i 
adaptats a cada agent (restaurant, fruiteria, grup de consum, mercat de pagès, etc.), en el 
format que hagin escollit, ja sigui àudio, vídeo, format digital i/o paper. No obstant, encara 
que sigui el disseny lliure d‟un producte, ha estat guiat i emmarcat a partir de Desos, Central 
Parc i els suggeriments dels diferents agents del barri. Per tal d‟adaptar al màxim aquests 
productes, després de la taula rodona a l‟aula i després de dues sessions planificant i ideant 
diferents propostes que donin resposta a les necessitats extretes de la taula rodona, 
l‟alumnat ha fet una sortida al barri/districte per dirigir-se directament al lloc on els diferents 
agents desenvolupen la seva activitat, per tal de precisar més el producte i aclarir dubtes 
sorgits durant l‟inici del servei creatiu. A partir d‟aquí es dediquen 3 hores per crear i elaborar 
propostes i per poder presentar les diferents eines creades als diferents agents, contribuint a 
aprofundir després de les sessions teòriques a crear més consciència sobre el valor de les 
minves com aliments més a consumir i no desaprofitar ni rebutjar com fins ara. Es reconeix 
doncs a través del servei la necessitat de compromís conjunt a contribuir en la sostenibilitat 
del seu entorn i de la repercussió que té a nivell global. En definitiva, el servei a part de 
creatiu també té una dimensió cívica, donant resposta a una necessitat de la comunitat, amb 
implicació directa per part dels participants i de la seva conscienciació sobre les dimensions 
socials, econòmiques i ambientals sostenibles i justes que estan promovent. 

-1a Sessió 

Després de mesos de planificació i reunions amb l‟equip directiu i docent, ha arribat la 
primera activitat del projecte d‟Aprenentatge i Servei (APS) en què participa l‟alumnat de 
l‟Institut Montjuïc. La iniciativa s‟anomena Transformem el valor dels aliments: innovació en 
el circuit alimentari ecològic i la impulsem juntament amb la cooperativa Central Parc. L‟APS 
s‟adreça als i les joves de 3r d‟ESO en el marc de l‟assignatura de Ciències Socials, 
Geografia i Història. 
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L‟activitat inicial ha consistit en un joc de rol a l‟aula per donar valor als aliments i ajudar els 
estudiants a descobrir les despeses que implica cultivar els productes pels agricultors. 
L‟alumnat s‟ha dividit en quatre grups amb rols assignats i també s‟ha repartit unes 
monedes. Una part han actuat com a pagesos que es feien càrrec dels costos totals de 
producció, com per exemple les inversions en els terrenys, el planter i el sistema de rec. 
Després, els agricultors havien d‟intentar vendre tots els aliments cultivats a restaurants, 
fruiteries i supermercats. 

Els altres grups d‟alumnes representaven els tres tipus diferents de comerços però tenien 
condicionada la compra d‟aliments en funció d‟aspectes com la mida i l‟estètica de les fruites 
i verdures. Per tant, cap establiment volia comprar tota la producció als pagesos sinó només 
la part que els interessava. Els agricultors patien pèrdues fruit dels aliments descartats per 
tots els grups i no obtenien beneficis suficients de les vendes per cobrir la inversió inicial. 

El joc ha guiat l‟alumnat a reflexionar sobre quins aspectes es podrien haver fet diferents 
perquè els pagesos poguessin vendre el total de la seva producció. A més, l‟activitat també 
ha fet pensar en els motius pels quals els consumidors no comprem alguns productes per 
qüestions estètiques si tenen la mateixa qualitat que els més bonics. 

-2a Sessió 

Les activitats a l‟Institut Montjuïc no s‟aturen. Les tècniques d‟educació de Desos hem 
demanat a l‟alumnat que participi en el projecte d‟Aprenentatge i Servei “Transformem el 
valor dels aliments: innovació en el circuit alimentari ecològic”. Els i les joves han accedit a 
col·laborar en la iniciativa i tindran l‟oportunitat de conèixer la pagesia i els cultius ecològics. 

Després del joc de rol en què van descobrir els costos que suposa pels pagesos cultivar els 
productes, els i les estudiants de 3r han après un nou concepte: les minves. A partir de 
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fotografies de verdures procedents de l‟agricultura ecològica, l‟alumnat ha reflexionat sobre 
els aliments del circuit de consum que es rebutgen per motius estètics o de mida. 

 
 

Per als i les joves, conèixer les minves també ha suposat prendre consciència que llencem 
productes de molta qualitat. Les fruites i verdures ecològiques compten amb un alt valor 
nutricional sense pesticides i ajuden a la conservació i l‟augment de la biodiversitat de 
l‟ecosistema. A més, aquests aliments afavoreixen la promoció del comerç de proximitat i 
fomenten l‟economia local. 

L‟alumnat també ha vist un vídeo sobre la cooperativa Central Parc. Els i les joves han 
comprovat com els agricultors ecològics ja preveuen que els productes no seran uniformes i 
tindran més afectació d‟insectes com cargols o altres plagues. Com van aprendre en 
l‟activitat anterior, els i les estudiants han recordat que els projectes agrícoles depenen de 
recuperar la inversió inicial a través de les vendes i molt sovint no ho aconsegueixen. Davant 
d‟aquesta problemàtica, una part important de la pagesia està abandonant terrenys fèrtils. 
Després de prendre consciència de la necessitat de canvi, l‟alumnat de l‟Institut Montjuïc 
treballarà durant tot el curs per incorporar les minves al circuit alimentari del seu barri. Volen 
canviar la conducta de consumidors i comerços per intentar reduir el malbaratament i donar 
valor a aquests aliments rebutjats. En la fase d‟Aprenentatge, els i les joves col·laboraran 
amb Central Parc per aprendre sobre la pagesia tant en l‟àmbit de la producció com en el 
comercial. En la fase de Servei, els i les estudiants crearan sinèrgies entre els diferents 
agents del barri, elaborant campanyes de sensibilització i accions transformadores per 
introduir les minves dins del circuit alimentari. 
 
 
 
 
 

http://desos.santboi.net/linstitut-montjuic-sapropa-a-la-pagesia-a-traves-dun-joc-de-rol/
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-3a Sessió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟alumnat de l‟Institut Montjuïc continua descobrint l‟agricultura ecològica amb l‟ajuda de les 
nostres tècniques d‟educació. En la darrera activitat, els i les joves de 3r d‟ESO han 
descobert el funcionament del sistema agroalimentari actual i s‟han fixat en com aquest 
model afecta el dret a l‟alimentació arreu del món. 
Els nois i noies han treballat la viabilitat, els interessos econòmics, les conseqüències 
ambientals i la repercussió social del sistema contemporani. Han analitzat com s‟estructura 
el model en base a les relacions econòmiques, polítiques i socials. Per mitjà de diferents 
fotografies, els i les joves han conegut les diferències entre l‟agricultura industrial i 
l‟ecològica. 
A més, l‟alumnat ha descobert en què consisteix la Política Agrícola Comunitària (PAC) i han 
constatat que les ajudes europees es reparteixen entre els grans propietaris patrimonials. 
D‟aquesta manera, les grans empreses del Nord tenen la possibilitat de vendre els 
productes a baix cost a la seva zona i també l‟oportunitat de col·locar els excedents al Sud a 
preus molt baixos. 
Per tant, els i les alumnes de 3r d‟ESO de l‟Institut Montjuïc han comprovat com el model 
d‟agricultura industrial domina el sistema agroalimentari, però vulnera el dret a l‟alimentació 
de gran part de la població. En aquest sentit, l‟activitat ha permès conscienciar l‟alumnat de 
la situació alimentària en què ens trobem i ha ajudat els i les joves a entendre la necessitat 
de fomentar un consum més responsable i sostenible. Després de tres sessions a l‟aula, els 
nois i noies ja estan preparats per aprendre tots els passos necessaris per treballar en 
l‟agricultura ecològica. 
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-4a Sessió 
 

 
El projecte d‟Aprenentatge i Servei en què participa l‟alumnat de l‟Institut Montjuïc ha fet un 
nou pas endavant aquesta setmana. Els nois i noies de 3r d‟ESO han gaudit de l‟oportunitat 
de visitar el Parc Agrari del Baix Llobregat per aprofundir en el coneixement del sector 
agrícola. Els i les joves s‟han desplaçat per primer cop fins als terrenys de la cooperativa 
Central Parc per descobrir com treballen uns productors ecològics que cultiven molt a prop 
de casa seva. 
Dimecres, abans d‟anar als camps, la Mireia Cardona, responsable de producció de Central 
Parc, ha visitat els nois i noies a l‟aula per preparar-los per la sortida. La Mireia els ha 
explicat què és i quina importància té la planificació per poder desenvolupar una bona 
producció. A més, també els ha ensenyat com s‟elabora el disseny agrícola ecològic de les 
parcel·les a partir de la rotació de cultius. Així, l‟alumnat ha après que la tria de cultius per la 
producció hortícola sempre ve determinada per les possibles vendes i que es farà un 
determinat volum de producció en funció del nombre de demandes dels clients. També han 
après que aquesta decisió està condicionada per la temporalitat dels cultius i les seves 
necessitats i particularitats. 
Entre aquests conceptes, han descobert que les plantes i les persones tenim molts 
paral·lelismes. Els cultius també necessiten nodrir-se, hidratar-se, oxigenar-se i tenir a prop 
altres plantes amb les quals tenen una bona compatibilitat i associació. Per tant, els i les 
joves han descobert les necessitats nutritives que tenen els diferents cultius a partir de la 
part comestible de la planta. 
És a dir, els nois i noies han après quin ha de ser el marc de plantació i quines distàncies 
entre files i plantes s‟han de tenir en compte perquè cada planta tingui el seu espai vital. 
També han conegut els beneficis que s‟obtenen de l‟associació de diferents cultius i els que 
s‟obtenen també a partir de preservar les males herbes als límits dels camps. Per acabar, 
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han pogut prendre consciència dels coneixements previs necessaris per dur a terme la 
producció ecològica. 
 
-5a Sessió 

 
Una vegada assimilats els coneixements inicials i necessaris per aplicar en la visita de dijous 
al Parc Agrari, els grups de 3r de l‟Institut Montjuïc han viatjat fins a Sant Boi per conèixer al 
responsable de formació de Central Parc, Jordi Bofill, encarregat de presentar dues de les 
finques de la cooperativa: Ferran Puig i Les Cabasses. En Jordi ha acompanyat l‟alumnat 
durant la visita als terrenys de la cooperativa perquè observessin les dimensions de les 
parcel·les i descobrissin els sistemes de rec que s‟hi utilitzen. 
La visita ha començat amb una activitat en què els i les joves havien de calcular la superfície 
de carxofes plantades en una part de la parcel·la de Ferran Puig. L‟alumnat ha calculat les 
distàncies a través de les seves passes o bé amb l‟ajuda d‟un metre. Una vegada analitzada 
l‟àrea i tenint en compte el marc de plantació de les carxoferes han pogut esbrinar la 
quantitat de soques i, per tant, de carxofes que podríem obtenir a través d‟aquell tros de 
terreny. 
A través dels resultats hem descobert els costos que implica la quantitat de producció i a 
quin preu s‟hauria de vendre el quilo de carxofes per no patir pèrdues econòmiques. 
D‟aquesta manera, l‟alumnat s‟ha adonat de la importància de la planificació i també de la 
necessitat de comptar amb un ampli ventall de clients. Ara sabem que si tenim uns costos 
que el mercat no vol pagar, el tipus de cultiu escollit no serà rentable i s‟haurà de substituir 
per un altre. 
Els nois i noies també han pogut veure que la presència de plagues com el pugó causa 
pèrdues d‟un 10% de la producció ecològica. Els i les joves han constatat que una forma 
d‟afrontar la incidència de la plaga consisteix en plantar altres cultius que atreguin la plaga o 
bé un tipus d‟insecte que la pugui atacar. En Jordi els ha parlat dels talps, un altre tipus de 
plaga característica de les carxoferes, que es mengen les arrels i destrueixen la viabilitat de 
la soca. No obstant, pel fet de ser una espècie protegida del Parc Agrari no podem disminuir 
la densitat de població de talps. 
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L‟activitat també ha servit perquè els nois i noies s‟adonessin de la vinculació que tenen els 
cultius amb l‟entorn: el sòl, el tipus de rec, la flora i la fauna present. Els i les joves també 
han pres consciència de fins a quin punt l‟elecció dels cultius pot modificar l‟ecosistema i, 
alhora, com l‟ecosistema pot alterar la producció. 
Aquesta primera presa de contacte tan sols és la primera visita dels nois i noies de l‟Institut 
Montjuïc al Parc Agrari. Els i les joves tornaran als terrenys de Central Parc per plantar i 
collir els seus propis enciams i ravenets. Les següents expedicions permetran a l‟alumnat 
conèixer tot el procés de producció i comercialització que segueix un aliment. 
 
-6a Sessió 
 
Després de la primera visita al Parc Agrari, l‟alumnat de l‟Institut Montjuïc ha tornat a l‟aula 
per aprofundir en els coneixements sobre el sistema agroalimentari. Abans de la següent 
sortida a les finques, els i les joves han reflexionat sobre si la pagesia s‟associava més als 
homes o a les dones. La resposta ha sorprès la majoria de nois i noies, que relacionaven els 
treballadors del camp amb la imatge d‟homes d‟edat avançada. 
 
Els grups de 3r han descobert que el model d‟agricultura industrial vulnera el dret a 
l‟alimentació de les dones. L‟alumnat ha trobat dades alarmants a nivell internacional, com la 
pèrdua de 42.500 ocupades en el sector agrícola durant els últims 5 anys. Una xifra encara 
més sorprenent es reflecteix en què les dones produeixen el 70% dels aliments consumits a 
nivell mundial però només posseeixen l‟1% de les terres. 
 
Els nois i noies han pres consciència de l‟empitjorament de la situació que accentua les 
diferències i incrementa la falta d‟equitat en l‟accés als recursos productius. Les professores 
també han volgut rememorar alguns antecedents històrics d‟aquesta falta d‟igualtat en la 
pagesia. Les docents han parlat sobre la importància de l‟hereu en la societat antiga i de la 
rellevància que s‟atorgava a l‟home en la possessió de terres. 
 
Més enllà de la situació de la dona, l‟activitat també s‟ha centrat en recuperar conceptes de 
sessions anteriors com per exemple la Política Agrària Comunitària (PAC). L‟alumnat ha 
recordat que el sistema d‟ajudes a la pagesia de la Unió Europea afavoreix els propietaris de 
grans extensions i perjudica l‟agricultura ecològica a petita escala. 
 
Durant la sessió, els nois i noies han fet memòria del que els va explicar la Mireia sobre el 
funcionament de les petites parcel·les agrícoles ecològiques i sobre l‟especial atenció que 
requereixen els conreus lliures de químics. L‟alumnat ha reflexionat sobre la paradoxa entre 
la petita pagesia ecològica i l‟agricultura industrial. En el primer cas, reben poc suport 
econòmic tot i que es veuen obligats a pagar un segell que certifiqui que els seus productes 
són ecològics. En canvi, l‟agricultura industrial rep ajudes en funció de l‟extensió dels seus 
terrenys sense necessitat de certificar la qualitat dels seus productes. 
 
Segons els organismes internacionals, el dret a l‟alimentació es basa en l‟accés als 
productes de qualitat i quantitat. La problemàtica rau en què en el context actual una part de 
la societat no pot accedir als aliments de qualitat. L‟activitat ha acabat amb el plantejament 
d‟una pregunta: si la qualitat s‟associa a l‟agricultura ecològica, per què s‟afavoreixen les 
grans extensions de terreny que acostumen a utilitzar l‟agricultura industrial? 
 
-7a Sessió 
 
L‟alumnat de l‟Institut Montjuïc ha tornat al Parc Agrari per continuar formant-se sobre 
l‟agricultura ecològica. Dues setmanes més tard, els nois i noies de 3r d‟ESO han visitat un 
altre cop els terrenys de Central Parc per aprendre sobre el maneig dels cultius i la plantada 
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dels productes. L‟activitat ha permès als i les joves descobrir com s‟inicia el procés de 
producció d‟un aliment. 
Els nois i noies han tingut l‟oportunitat de plantar els seus propis enciams a la parcel·la de 
formació de la finca de Ferran Puig. En Jordi Bofill, responsable de formació de la 
cooperativa, s‟ha encarregat una altra vegada de rebre l‟alumnat. Abans de centrar-se en els 
cultius, ha presentat les diferents eines que s‟utilitzen als camps i ha explicat per quines 
feines concretes es necessiten. En Jordi també els ha ensenyat el planter que es fa servir en 
la producció ecològica i que després han utilitzat per la plantada. 
 
Els i les joves s‟han dividit per conèixer diferents labors que s‟han de dur a terme abans de 
plantar. D‟una banda, el primer grup ha aplicat compost en un terreny ja llaurat i un per un 
han après a manipular el motocultor per incorporar el fertilitzant al sòl. Mentrestant, el segon 
grup ha agafat les eines i s‟ha encarregat de treure les males herbes d‟una altra parcel·la. 
 

 
 
 
 
Tenir l‟oportunitat de dur a terme dues de les primeres tasques que es fan al camp ha ajudat 
l‟alumnat a valorar més la labor dels pagesos i la feinada que suposa cultivar un producte. 
En Jordi també els ha explicat com preparar els cavallons amb les eines que els havia 
mostrat anteriorment. Quan tot ja estava a punt, els nois i noies s‟han distribuït la feina per 
plantar: primer uns feien el forat i després els altres hi col·locaven el planter d‟enciam de les 
varietats meravella i fulla de roure. Per acabar, els i les joves han vist com funcionava el 
sistema de reg a manta, també anomenat per inundació. 
En la primera visita, l‟alumnat ja va conèixer les finques de Central Parc a Ferran Puig i Les 
Cabasses acompanyat d‟en Jordi. Els nois i noies van descobrir la importància de la 
planificació per desenvolupar la producció i van aprendre com s‟elabora el disseny agrícola 
ecològic. Després d‟aquestes dues sortides, els nois i noies tornaran una altra vegada als 
terrenys de la cooperativa per collir els productes plantats. A més, l‟alumnat tindrà 

http://desos.santboi.net/visitem-el-parc-agrari-per-aprendre-a-planificar-una-parcel%C2%B7la-agricola/
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l‟oportunitat de seguir tot el procés de producció dels enciams i de conèixer la 
comercialització dels aliments. 
Cal destacar que el projecte educatiu ha traspassat l‟àmbit de l‟institut i ha arribat a les llars. 
L‟alumnat ha comentat als familiars la diferència de gust que noten entre les verdures 
ecològiques i les industrials, sobretot en les pastanagues. A més, els nois i noies s‟han 
preguntat per què els aliments ecològics han de portar etiqueta si en realitat són els 
productes més sans. 
 
 
 
 
 
-8a Sessió 
 
 
El dret a l‟alimentació actual segueix línies de sostenibilitat ambiental, econòmica i social? Al 
voltant d‟aquesta pregunta ha girat la darrera sessió de l‟APS en què ha participat l‟alumnat 
de l‟Institut Montjuïc. Els nois i noies de 3r han continuat aprenent sobre la necessitat de 
transformar el sistema agroalimentari actual cap a un model més just i saludable a través de 
l‟agricultura ecològica. 
L‟activitat s‟ha centrat en repassar en què consisteix el dret a l‟alimentació a nivell universal. 
La Declaració dels Drets Humans estableix que el dret a una alimentació adequada rau en la 
disponibilitat d‟aliments en quantitat i qualitat suficients per satisfer les necessitats 
alimentàries dels individus. Tot i això, la població percep que aquest dret tan sols recau en 
tenir accés a productes en quantitat. Davant d‟aquesta premissa apareix una nova pregunta: 
les persones podem escollir si comprem aliments de qualitat? La resposta és no, ja que les 
persones desconeixem qui produeix el que consumim però també d‟on prové i com es 
cultiva. 
L‟alumnat també ha recordat que les Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) perpetuen la 
vulneració d‟aquest dret. La PAC subvenciona l‟agricultura industrial a gran escala però no 
garanteix l‟accés a una alimentació de qualitat. Aquesta aposta per l‟agricultura industrial 
també provoca que els grans productors puguin vendre els excedents a zones més pobres 
ja que tenen la capacitat de competir amb els preus locals. La impossibilitat dels agricultors 
locals de fer front als productors dels països del Nord per manca de recursos, terres i poder 
competitiu acaba amb la destrucció dels ecosistemes del Sud i les seves economies 
familiars. Introduïm un nou concepte: la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. 
 
A partir de la reflexió i el debat, l‟alumnat s‟ha adonat que el model actual no és sostenible. 
En canvi, l‟alumnat ha constatat que l‟agricultura ecològica a petita escala sí que respon a 
les necessitats ambientals, econòmiques i socials que exigeix el sistema. L‟activitat ha 
finalitzat amb la conclusió que en la societat actual les persones no som titulars del dret a 
l‟alimentació perquè no tenim accés ni disponibilitat als productes de qualitat. 
La solució a la qual els nois i noies han arribat rau en la necessitat d‟instar les institucions a 
promoure polítiques que garanteixin el gaudi d‟aquest dret per tota la població. Davant la 
inacció dels organismes públics, els ciutadans hem d‟impulsar un canvi de model de consum 
a través de les nostres pròpies accions com a consumidors i individus. 
 
-9a Sessió 
 
L‟alumnat de 3r d‟ESO de l‟Institut Montjuïc ja coneix la part final del procés que segueixen 
les fruites i verdures des de la plantada al camp. Els i les joves han visitat una darrera 
vegada el Parc Agrari per descobrir les dues últimes etapes de la producció: la collita i la 
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post-collita. Els nois i noies han après a recollir els cultius plantats i a preparar les comandes 
pels clients. 
En la primera visita, l‟alumnat ja va conèixer les finques de Central Parc, va comprovar la 
importància de la planificació i va veure com s‟elabora el disseny agrícola ecològic. Pel que 
fa a la segona sortida, els nois i noies van aprendre a plantar enciams i van observar com 
funciona el sistema de rec. En aquesta última trobada, en Jordi ha tornat a rebre els i les 
joves a les parcel·les de Central Parc per explicar-los com es preparen els menats i com 
s‟han de pesar els productes. Els nois i noies han pogut comprovar com i quan es cullen els 
diferents productes que han utilitzat després per les comandes. 
L‟alumnat ha descobert la manera en què es cullen diferents tipus de cultius, des de les 
faves i els espinacs fins als calçots i els porros. Per començar, els i les joves han vist que les 
faves es recullen quan el gra de la planta està més dur. En canvi, els porros es treuen de la 
terra amb l‟aixada però només s‟agafen els que tenen les fulles més grans i més altes, ja 
que disposen de més tros comestible. En el cas dels calçots, s‟ha de clavar la forca i fer 
palanca per tal que surtin menats sencers que després s‟hauran de netejar i separar un per 
un. Finalment, els espinacs es tallen amb navalles i es reparteixen en menats de quatre o 
cinc. 

 
 

http://desos.santboi.net/visitem-el-parc-agrari-per-aprendre-a-planificar-una-parcel%C2%B7la-agricola/
http://desos.santboi.net/tornem-als-terrenys-de-central-parc-per-aprendre-a-plantar-enciams/
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Després de la collita, els i les joves també han descobert quines altres feines s‟han de dur a 
terme abans de preparar una comanda. En Jordi els ha ensenyat a netejar els menats 
d‟espinacs, els ha mostrat com es reparteixen les faves en les diferents caixes en funció del 
pes i també els ha explicat quina part de les fulles de les cebes s‟ha de tallar. L‟alumnat s‟ha 
plantejat sobre quins criteris han de passar els productes per poder-se comercialitzar i quins 
factors provoquen que siguin rebutjats pel mercat. Els nois i noies també han reflexionat 
sobre els aliments expulsats del circuit alimentari i sobre els motius pels quals els comerços i 
els clients rebutgen determinats productes. 
 
Després de les tres sessions de l‟alumnat als camps, els i les joves han pogut seguir tot el 
procés de producció i la comercialització dels enciams. A més, els nois i noies han rebut una 
sorpresa inesperada: cada alumne s‟ha endut una part dels diferents productes que han 
collit a la parcel·la de formació de la finca de Ferran Puig. 
 
 
-10a Sessió 
 
El projecte d‟APS sobre el dret a l‟alimentació a l‟Institut Montjuïc no s‟atura. Després de 
l‟última visita als terrenys de Central Parc per aprendre a collir i preparar comandes, la nova 
sessió a l‟aula s‟ha centrat en descobrir quins motius provoquen que la sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social sigui inviable a dia d‟avui. L‟activitat també ha servit per 
conscienciar els i les joves sobre la necessitat d‟establir un sistema més respectuós. 
Els nois i noies han reflexionat sobre l‟exemple de l‟oli de palma, un producte molt utilitzat a 
Catalunya per preparar cremes i també per fregir patates. Aquesta planta l‟acostumen a 
vendre productors del Nord que lloguen grans extensions de terreny sobretot a l‟Àsia i que 
contracten mà d‟obra barata. L‟oli de palma suposa l‟exemple perfecte d‟un producte que no 
respecta el dret a l‟alimentació perquè no compta amb la qualitat suficient ni tampoc és 
accessible per a tothom. 
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Casos com el de l‟oli de palma causen l‟empobriment dels productors agrícoles del Sud i 
provoquen que bona part de la població d‟aquestes zones abandoni els camps i perdi els 
seus llocs de feina. Un altre exemple d‟un producte cultivat al Sud però que només hi 
acabem accedint des del Nord és la soja, un aliment que en moltes ocasions es destina al 
bestiar. 
Els nois i noies també han analitzat la situació de la pagesia a Catalunya i han comprovat 
que una zona amb tanta tradició agrícola també pot patir un procés similar. La tendència 
actual condueix els productors locals a no poder competir amb els propietaris de grans 
extensions. Davant aquest context, els i les joves han constatat que el sistema capitalista 
dominant genera aquestes desigualtats i vulnera altres drets universals com el dret a 
l‟habitatge o a l‟aigua. 
 
L‟alumnat també ha tractat el malbaratament alimentari i s‟ha sorprès per una dada: a nivell 
global cada any es llencen aproximadament 1,3 milions de tones d‟aliments, un terç de la 
producció total. La sessió ha finalitzat amb una reflexió sobre diverses fotografies que 
mostraven la destrucció de sòl fèrtil i dels ecosistemes i també la petjada ecològica que 
deixa el sistema actual. Les imatges comparaven el model alimentari dominant en el sistema 
capitalista amb el model productiu que aposta per la sostenibilitat ambiental, econòmica i 
social. 
Ara, els nois i noies ja coneixen el procés posterior a la collita i estan preparats per descobrir 
com s‟organitza el procés de comercialització de les verdures. La directora de la cooperativa 
Central Parc, Rebeca Segura, serà la següent en visitar l‟Institut Montjuïc per exposar els 
possibles tipus de venda i els diferents models de consum. 
 
-11a Sessió 
 
L‟alumnat de 3r d‟ESO de l‟Institut Montjuïc continua avançant en l‟aprenentatge sobre 
l‟agricultura ecològica. Després d‟analitzar la falta de sostenibilitat del sistema alimentari 
actual, les noies i nois han rebut la visita de la directora i encarregada de l‟àrea comercial de 
Central Parc del Baix Llobregat, Rebeca Segura, per aprendre sobre el procés de la venda 
de verdures. 
 
Per començar, els i les joves han conegut el problema que pateixen els agricultors que 
aposten per la venda de proximitat, que han de treballar tant de pagesos com de comercials.  
 
A continuació, han treballat sobre les habilitats que han de desenvolupar per convertir-se en 
un bon comercial. La Rebeca ha dinamitzat una sèrie d‟activitats participatives per demostrar 
com, a més de tenir un bon producte, l‟actitud i la comunicació no verbal són essencials a 
l‟hora de presentar-se davant d‟un potencial client. 
 
L‟activitat ha servit per experimentar com els valors i les emocions juguen un paper 
important a l‟hora de comunicar-nos amb les persones, tant en l‟àmbit comercial com en 
qualsevol altre entorn. Una de les eines que han après per desenvolupar habilitats 
comercials, mitjançant la millora de la comunicació tot apel·lant a les emocions, és la tècnica 
del sandvitx. L‟objectiu d‟aquesta tècnica és modificar la conducta del teu interlocutor d‟una 
forma cívica, sense imposicions i fent-lo raonar. L‟alumnat ha posat en pràctica aquesta 
tècnica a través d‟un exemple real: convertint-se en comercials decidits a vendre verdures 
ecològiques, la Rebeca els ha posat una objecció que han hagut de superar amb aquesta 
tècnica, amb un resultat més que satisfactori. 
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L‟activitat també ha servit per debatre sobre els diferents models de consum que aposten 
per la proximitat. Amb aquesta darrera sessió sobre el procés comercial, l‟alumnat ja està 
arribant a la part final del procés de producció i comercialització de les verdures. Una 
vegada ja coneguin tot el procés que recorre l‟agricultura ecològica, els nois i noies ja 
estaran preparats per aportar un servei a la comunitat. 
 
-12a Sessió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El projecte d‟Aprenentatge i Servei amb l‟alumnat de l‟Institut Montjuïc avança cada vegada 
més de pressa. Després de tots els coneixements adquirits sobre agricultura ecològica, les 
noies i els nois de 3r han començat a enfocar-se en veure com es trasllada el sistema 
agroalimentari global a la seva comunitat. 

Els i les joves han buscat informació sobre els diferents models de consum alternatius del 
barri i del districte. L‟alumnat s‟ha desplaçat a l‟aula d‟informàtica per buscar informació 
sobre els diferents clients que poden tenir els productors que aposten per la proximitat i 
l‟agroecologia com Central Parc. Els nois i noies han trobat diferents exemples com fruiteries 
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ecològiques, restaurants, supermercats i grups o cooperatives de consum. Una vegada 
descoberts els clients potencials de Central Parc i altres agricultors similars, l‟alumnat s‟ha 
dedicat a buscar quins d‟aquests possibles consumidors es troben al barri. 

Primer, els i les joves s‟han centrat en aprendre en què consistia un grup o una cooperativa 
de consum. Han vist que aquests espais alternatius de compra pretenen eliminar 
distribuïdors i apropar els agricultors amb els consumidors que formen part del grup. 
D‟aquesta manera, aconsegueixen augmentar el coneixement del comprador sobre tot el 
procés productiu d‟un aliment. Quan ja sabien en què consistia, els nois i noies s‟han dedicat 
a cercar quins llocs alternatius de consum podien trobar al districte de Sants-Montjuïc. 

En les properes sessions, l‟alumnat contactarà amb agents del barri a través del correu 
electrònic del centre educatiu. Els nois i noies proposaran a fruiteries, grups de consum i 
restaurants dur a terme una trobada a l‟institut en format de taula rodona d‟experts pel 
proper 25 d‟abril. Una vegada assimilats tots els coneixements de les sessions sobre 
agricultura ecològica, els i les joves ja s‟han començat a preparar per prestar un servei a la 
comunitat i introduir les minves en el circuit alimentari. 

-13a Sessió 

Després de les vacances, el projecte d‟Aprenentatge i Servei sobre la introducció de les 
minves en el circuit alimentari ha tornat a les aules de 3r d‟ESO de l‟Institut Montjuïc. 
L‟activitat ha donat continuïtat al debat i la reflexió sobre les característiques dels diferents 
models de consum i als coneixements que té l‟alumnat sobre cada un d‟ells. 

En la darrera sessió, els i les joves van buscar informació sobre els diferents models de 
consum alternatius del barri i del districte. L‟alumnat també va cercar quins llocs alternatius 
de consum podien trobar al districte de Sants-Montjuïc i va conèixer en què consistien els 
grups i les cooperatives de consum. 

En canvi, aquesta activitat s‟ha centrat en contactar amb diferents experts del barri sobre els 
models de consum alternatius. L‟alumnat els ha enviat un correu electrònic per convidar-los 
a participar en una taula rodona on actuaran de conferenciants. Hi participaran 
representants de botigues ecològiques, restaurants i grups o cooperatives de consum del 
districte. 

La trobada se celebrarà el proper 25 d‟abril al mateix Institut Montjuïc i permetrà a les noies i 
nois de 3r conèixer de quina manera poden incidir en la comunitat. L‟activitat també servirà 
perquè l‟alumnat entengui els motius que porten alguns establiments a apostar pels 
productes ecològics i de proximitat, incloent les minves al circuit alimentari del districte. La 
sessió també els ajudarà a descobrir com poden dur a terme el seu servei. 
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-14a Sessió 

 

L‟alumnat de l‟Institut Montjuïc ha dut a terme un nou pas endavant sobre el servei que 
donaran al barri relacionat els nous aprenentatges sobre l‟agricultura ecològica i les minves. 
Els nois i noies de 3r han rebut la visita de diferents agents de consum responsable del 
districte de Sants-Montjuïc que els han parlat sobre els seus projectes. 

Els joves van contactar a través de correu electrònic per convidar representants de grups o 
cooperatives de consum del districte a participar en una taula rodona a l‟aula. L‟activitat ha 
permès a l‟alumnat conèixer diverses iniciatives de consum de la zona i constatar la força 
del teixit associatiu de tot el districte. 

La trobada ha comptat amb la participació de membres de les cooperatives de consum La 
Garrofera de Sants i L‟Economat Social i de la coordinadora de ¡La Colmena que dice sí! de 
Sants. La directora de Central Parc, Rebeca Segura, també ha parlat en la reunió com a 
entitat receptora del servei del projecte. La Rebeca ha explicat que dels 400 enciams als 
nois i noies que van plantar durant les visites al Parc Agrari, entre 40 i 80 podrien acabar 
exclosos del circuit alimentari. 

La directora de Central Parc també els ha parlat sobre el calibre, les mides dels productes, 
que poden expulsar fins a la meitat dels aliments del sistema. En canvi, tant les membres de 
La Garrofera com la de L‟Economat Social han presentat les cooperatives de consum com a 
projectes socials més enllà de l‟alimentació. A més, han assegurat que en aquests espais es 
valora la qualitat del producte i les minves també s‟hi accepten. 
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Els diferents agents del barri han recordat als nois i noies que anys enrere era molt difícil 
consumir productes ecològics i de proximitat perquè no existien iniciatives com les actuals. 
Les representants han exposat que la inquietud de molta gent per consumir productes de 
temporada i sostenibles ha impulsat noves formes de consum col·lectiu. Totes les 
conferenciants també han destacat que els col·lectius també valoren els projectes socials 
rere els productes que consumeixen i l‟aposta pel benestar col·lectiu. 

Gràcies a la presentació de totes les experiències dels col·lectius, l‟alumnat ha volgut 
aprendre més i ha preguntat sobre el funcionament i l‟organització de les iniciatives. Després 
de la trobada, els nois i noies ja tenen més eines per sensibilitzar el barri i el districte que les 
minves són productes de qualitat. Els joves també han après que la irregularitat dels 
productes ecològics respon al fet que la naturalesa no crea productes perfectes. 

-15a Sessió 

 

L‟alumnat de l‟Institut Montjuïc ha començat a idear i a crear diverses propostes per 
conscienciar el barri de la necessitat de canviar el model alimentari actual. Els nois i noies 
de 3r han participat en una nova activitat centrada en reflexionar sobre com incidir en la 
introducció de les minves en el circuit alimentari. 

Després de la visita de les membres de diferents espais del districte de Sants-Montjuïc, 
l‟alumnat s‟ha conscienciat sobre la força que tenen iniciatives com les dels agents que van 
participar en la taula rodona. Els col·lectius que aposten per un consum alimentari 
responsable i sostenible van mostrar als i les joves la fortalesa del teixit associatiu del 
districte. Ara els nois i noies ja coneixen en què consisteixen i com s‟organitzen els grups i 
cooperatives de consum de la zona. 
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Els i les joves han reflexionat sobre la necessitat d‟un canvi del model alimentari estètic per 
un model nutricional. Els nois i noies han dut a terme una pluja d‟idees per preparar 
productes creatius com cartells o vídeos promocionals. L‟alumnat ha apostat per potenciar la 
viabilitat de les minves com a productes perfectament vàlids pel consum. 

Una vegada plantejades les propostes, en la propera activitat els nois i noies de l‟Institut 
Montjuïc es mouran pel barri. La sortida servirà perquè els i les joves visitin diferents agents 
de consum de la zona i presentin les seves idees per introduir les minves al canal alimentari. 
L‟alumnat també podrà comprovar si els plantejaments s‟adapten a les necessitats dels 
establiments i dels consumidors. 

-16a Sessió 

 

Els i les joves de 3r de l‟Institut Montjuïc han sortit per primera vegada de l‟aula per preparar 
el servei d‟introducció de les minves al circuit alimentari. L‟alumnat del curs ha visitat 
diferents espais de consum responsable de la zona per adaptar les propostes a les 
necessitats dels agents i els consumidors. Els nois i noies s‟han desplaçat amb metro i 
autobús pel districte per conèixer botigues i restaurants de la zona que aposten pels 
productes ecològics. 

L‟alumnat ha aprofitat les visites per explicar als diferents col·lectius per quins motius els 
interessa no expulsar les minves del circuit alimentari i econòmic. Els nois i noies també han 
preguntat per què alguns dels consumidors dels establiments rebutgen les minves. Els i les 
joves han recollit les característiques dels diferents locals per poder adaptar els materials a 
cada negoci i incidir en la conscienciació i la sensibilització de la comunitat. 

Per començar la sortida, els dos grups classe han anat a la fruiteria Terra Mullada on han 
pogut parlar amb la treballadora i amb diferents clientes sobre l‟aposta pels productes 
ecològics i la relació amb les minves. L‟alumnat ha descobert que molts consumidors ja 
coneixen les virtuts de menjar aliments ecològics i que sovint prefereixen desplaçar-se per 
comprar productes frescos i de proximitat. Tot seguit, els grups s‟han dividit per visitar altres 
establiments.  3r A s‟ha encaminat fins al restaurant Cal Campà, on els han parlat de 
l‟aposta pels productes frescos i gustosos del mercat. Els propietaris del local s‟han mostrat 
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encantats de participar en el projecte i de rebre consells i coneixements de l‟alumnat sobre 
les minves. 

Després, els i les joves s‟han traslladat a la fruiteria i verduleria Capità Enciam on els han 
explicat que gaudeixen d‟una clientela molt conscienciada amb el medi ambient i l‟economia 
local. A la botiga, els han presentat els productes naturals i sense químics que ofereixen, tot 
i que han reconegut que part dels clients rebutgen productes amb taques i mossegades. Els 
membres de Capità Enciam han proposat als nois i noies que creïn un cartell o un roll-up 
amb un eslògan perquè la gent vegi l‟aposta de la fruiteria pel consum responsable. 

En canvi, 3r B s‟ha apropat a la botiga herbodietètica Estrella de Betlem, on la propietària ha 
presentat l‟establiment i ha parlant sobre la medicina natural. Els i les joves també han 
conegut quins hàbits i quins aliments afavoreixen o perjudiquen la dieta. A través de 
fotografies d‟enciams en perfecte estat i rebutjats, l‟alumnat ha intentat convèncer-la sobre la 
qualitat que atresoren les minves com a productes ecològics. Durant tota la visita, els nois i 
noies han gravat la sortida per crear un vídeo sobre els agents del districte que introduiran 
les minves als seus locals. 

L‟activitat ha acabat amb un tast de maduixes on els nois i noies han pogut constatar la 
diferència de gust entre la fruita ecològica i la convencional. En les properes setmanes, 
l‟alumnat participarà en dues noves sessions en què prepararan propostes per introduir les 
minves i elaboraran materials com cartells o vídeos pels espais que han visitat durant la 
sortida. 

-17a Sessió 

L‟alumnat de l‟Institut Montjuïc que participa en el projecte d‟Aprenentatge i Servei (ApS) i 
les representants de Desos han presentat l‟experiència dels dos col·lectius en projectes 
d‟Educació per a la Justícia Global. El centre educatiu i l‟entitat han participat en la jornada 
“Barcelona educa per a la Justícia Global: entitats i centres educatius construeixen ciutat”. 
La trobada ha servit per visibilitzar el procés de canvi que s‟està produint a nivell de ciutat a 
través de les experiències educatives. 

Les representants de Desos han explicat la història i el recorregut de l‟entitat que ens han 
portat a desenvolupar projectes actuals tant a Primària com a Secundària, exposant com 
promovem a les aules els valors de l‟entitat. Tot seguit, els nois i noies de l‟INS Montjuïc han 
analitzat els aprenentatges obtinguts durant el projecte d‟ApS que està en marxa al centre. 
L‟alumnat ha valorat quines activitats els havien ajudat més a prendre consciència sobre 
el dret a l‟alimentació. Els i les joves també han considerat com afectaran els nous 
coneixements adquirits al consum alimentari de les seves famílies. 

L‟exposició de Desos i l‟institut ha anat acompanyada d‟altres presentacions d‟experiències 
d‟Educació per a la Justícia Global. El projecte Una escola amb drets, impulsat per UNICEF 
Catalunya a l‟Escola SEAT, ha obert la jornada. La iniciativa Recerca per la ciutadania 
global. Programa de suport a la recerca de batxillerat s‟ha enfocat a exposar com unir les 
dues comunitats educatives que connecten l‟etapa secundària i la universitària. Per 
concloure l‟acte, les entitats SED i el Centre Obert Associació Gabella han 
presentat IGOTIC, participant per un barri més just, per mostrar com aplicar una iniciativa 
d‟ApS a l‟educació no formal. 

http://escolaambdrets.enredate.org/
http://recercapau.ub.edu/
http://recercapau.ub.edu/
https://sedcatalunya.cat/
http://www.maristes.cat/obres-socials/associacio-gabella-ciutat-vella-barcelona
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Abans, l‟esdeveniment havia començat amb una taula rodona per parlar de les “claus d‟èxit 
i reptes de les experiències d‟educació per a la Justícia Global entre entitats i centres 
educatius”. Representants de tota la comunitat educativa com l‟alumnat, les institucions i 
l‟equip docent han intervingut en l‟acte. La xerrada s‟ha centrat en presentar les claus 
d’èxit i els reptes de futur que han viscut els diferents agents en les experiències que han 
protagonitzat. 

L‟acte, organitzat per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, s‟ha celebrat 
a l‟Institut Milà i Fontanals de Barcelona. L‟esdeveniment també ha comptat amb el suport 



 
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2017 

Memòria del Projecte d’ApS 

25 

del Consorci d‟Educació de Barcelona,  Lafede.cat- Organitzacions per a la Justícia Global i 
el Centre Promotor d‟Aprenentatge Servei. 

-18a Sessió 

L‟alumnat de l‟INS Montjuïc ha passat a la darrera fase del projecte d‟Aprenentatge i Servei. 
Durant dues sessions, els nois i noies han treballat en la creació de propostes de 
sensibilització que crearà l‟alumnat adaptat als diferents agents de comerç i segons les 
seves inquietuds. 

Les i els joves han decidit elaborar cartells i punts de llibre per portar a les botigues que van 
visitar durant la sortida que van dur a terme pel barri. El restaurant Cal Campà, la fruiteria i 
verduleria ecològica Capità Enciam i la herboristeria Estrella de Betlem han escollit aquests 
materials per distribuir-los pel seu local i conscienciar la seva clientela sobre la importància 
d‟introduir les minves en el circuit comercial. 

-19a Sessió 

 

El projecte d‟Aprenentatge i Servei que dinamitzem a l‟INS Montjuïc ha arribat al punt 
culminant. La celebració de l‟acte de cloenda ha permès a l‟alumnat disposar d‟un espai dins 
el centre educatiu on oferir i demostrar tot el que ha après durant el projecte. 
L‟esdeveniment ha servit com a reconeixement i també com a agraïment als i les joves per 
tota la feina que han dut a terme durant molts mesos. 

Inicialment, els nois i noies havien de presentar les propostes als agents que han contribuït a 
la consciència de valorar les minves com aliments més a consumir. En canvi, la posada en 
escena ha sigut molt diferent a la prevista al principi de la iniciativa. Els i les joves han 
preparat tres carpes repartides pel pati de l‟institut que servien per exposar el projecte. 
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La primera parada del recorregut consistia en l‟estació on es presentava tot el que els nois i 
les noies han après durant tot el curs i mostraven els productes del servei que han prestat a 
diferents establiments del barri. La segona carpa posava a prova els visitants per mitjà d‟un 
tast a cegues de fruites i verdures on havien de diferenciar els productes convencionals i els 
ecològics. Per acabar, a la darrera parada s‟hi trobava un petit hort on el pagès de Central 
Parc, Jordi Bofill, ensenyava a plantar enciams. 

L‟acte de l‟alumnat de 3r ha comptat amb la visita de tots els cursos de l‟institut, des de 1r 
d‟ESO fins a Batxillerat. Tots els i les joves del centre educatiu han seguit tota la ruta per 
conèixer els coneixement adquirits pels companys durant mesos. La darrera comitiva que ha 
visitat les carpes estava formada per familiars de l‟alumnat de 3r i per diferents 
representants institucionals. 

La consellera portaveu del districte de Sants Montjuïc, Ester Pérez, representants del Centre 
de Recursos Pedagògics de Sants-Montjuïc i del Consorci d‟Educació de Barcelona, una 
inspectora d‟educació, un periodista de betevé Ràdio i els representants dels comerços i 
establiments on els nois i noies han dut a terme el servei. Totes elles i ells han conegut la 
tasca de l‟alumnat de 3r de l‟INS Montjuïc en el projecte sobre l‟alimentació i han après a 
través dels tallers a les carpes. 

La iniciativa ha entusiasmat els darrers visitants, que s‟han mostrat interessats en el projecte 
i han proposat als nois i noies que participin a la festa major o en algun acte del districte. La 
celebració ha finalitzat amb un tast de menjars procedents de molts indrets del món 
preparats i les famílies l‟alumnat de 3r. 

 
4.4. Recursos pel desenvolupament del projecte. 
 
-Subvenció concedida per l‟Ajuntament de Barcelona  

Pel que fa l‟entitat líder Desos Opció Solidària: 

- Personal tècnic: Coordinadora General de projectes de Desos a un mes a 30 hores i 
Tècnica d‟Aprenentatge i Servei de Desos, a jornada parcial durant 8 mesos. El 
projecte incorpora tres persones voluntàries de Desos que col·laboren amb les 
tasques de difusió, comptabilitat i administració, així com l‟equip docent de l‟INS 
Montjuïc. En la subpartida Contractació de formació es va preveure el finançament 
de les activitats formatives dinamitzades per la Responsable de Producció, el 
Responsable de Formació i el Responsable de Comercialització de Central Parc. 

 
Pel que fa als recursos materials, es valoritza l‟aportació de Central Parc en relació a les 
eines, insums, maquinària agrícola i cessió de terrenys agraris en la subpartida Material 
tallers APS pel desenvolupament de les sessions al camp, amb una quantia de 1050 € 
durant 7 mesos. 
L‟aportació de Desos al projecte és de 2.500 euros, que es concreta amb la impressió de 
material pel professorat i material d‟avaluació, la valorització dels viatges dels voluntaris i la 
valorització de la Unitat Didàctica.  
L‟aportació que ha fet l‟INS Montjuïc és de 220 € en relació a les fotocòpies dels materials 
diversos per al treball a les aules.   
 
Import total del 
projecte 

17.569,84 € 

    Import de la 
subvenció 
SOL·LICITADA 

13.799,84 € 

    

http://serveiseducatius.xtec.cat/sants-montjuic/portada/acte-de-cloenda-del-servei-comunitari-de-linstitut-montjuic/
http://beteve.cat/programa/la-tarda-de-barcelona/
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AJUNTAMENT BCN 

Partides Concepte 
Número 
unitats 

Cost 
Unitats Total Finançadors 

Personal       7.225,63 €   
Tècnica de Projectes i 
Coordinadora de 
Projectes de Desos       7.225,63 € 

 Ajuntament de 

Barcelona 
Viatges, estades i 
dietes 

      608,00 €   

Viatges tècnic/es Viatge 168 1,00 € 168,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Viatges alumnat Viatge 360 1,00 € 360,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Viatges voluntariat Viatge 80 1,00 € 80,00 € Desos 

Subministraments i  
material no 
inventariables 

      2.545,17 €   

Material proposta 
alumnat agents 

Pack Material 2 280,50 € 561,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Material proposta 
alumnat cloenda 

Pack Material 1 36,85 € 36,85 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Material d'oficina 
Despesa global de 
materials diversos 

1 25,00 € 25,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Material Tallers APS 
(valoritzat) 

Despesa mensual de 
materials diversos. 

7 150,00 € 1.050,00 € Central Parc 

Impressió material de 
formació i avaluació 

Unitats 2200 0,10 € 220,00 € Institut Montjuïc 

Impressió material pel 
professorat 

Dossiers de formació 2 20,00 € 40,00 € Desos 

Impressió material de 
formació i avaluació 

Unitats 1300 0,10 € 130,00 € Desos 

Impressió Diaris 
D'aprenentatge 

Unitats 32 7,26 € 232,32 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Disseny d'unitat 
didàctica APS 

Paquet Unitat 
Didàctiques 

1 250,00 € 250,00 € Desos 

Serveis tècnics i 
professionals 

      4.450,00 €   

Contractació de 
formació TALLERS 
CENTRAL PARC 

Unitats 1 

1.500,00 € 
1.500,00 € 

Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació tallers 
Planifiquem al 
camp 

 Unitats 1 

360,00 € 
360,00 € 

Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació 
Tallers Comercial 

 Unitats 1 360,00 € 360,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació Catering 
jornada cloenda 

 Unitats 1 225,00 € 225,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació carpes 
activitat cloenda 

 Unitats 1 326,70 € 326,70 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació video i 
activitat cloenda 

 Unitats 1 1.018,30 € 1.018,30 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Contractació tres 
autocars sortides dia 
16 de febrer, 1 de 
març i 15 de març 

Transport visites als 
camps de Central 
Parc 

3 220,00 € 660,00 € 
Ajuntament de 
Barcelona 

Costos Indirectes           

Despeses indirectes 
de l'entitat DESOS 

  1 
    2.741,21 
€  

                       
2.741,21 €  

Ajuntament de 
Barcelona i DESOS 
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4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees 
curriculars.   
 
L‟assignatura de Ciències Socials, Geografia i Història de Tercer d‟ESO, que es destina 
prioritàriament a l‟estudi de l‟organització econòmica i geopolítica actual, és el marc on es 
desenvolupa el projecte i el professorat que imparteix aquesta matèria és qui s‟implica, 
juntament amb la cap de departament de Ciències Socials.  
 
Els continguts generals del projecte Transformem el valor dels aliments: innovació en el 
circuit alimentari ecològic en relació amb el aprenentatges curriculars de Ciències Socials, 
Geografia i Història es desenvolupen durant vuit sessions i tres sortides al camp i 
corresponen a: 
 
-En relació amb l‟equilibri d‟escales temporals, cal posar èmfasi en la història més recent 
dels segles XX i XXI de l‟agricultura, atès que és la que dóna significat a les problemàtiques 
actuals de falta de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. És convenient que es compari 
el passat i el present, buscant les arrels històriques dels problemes. D‟aquesta manera 
també es propicia que l‟alumnat pugui contrastar i valorar de manera crítica informacions 
diferents sobre un mateix fet i fenomen en el temps, valorant situacions i alternatives als 
problemes, reconeixent els drets individuals i col·lectius i identificant les situacions de 
desigualtat. 
 
-Les aportacions de la història a la matèria de Ciències Socials suposen l‟aprenentatge 
d‟aquelles capacitats que permetran a l‟alumnat donar sentit al passat: comprendre els fets i 
els problemes objecte d‟estudi de la història, per després analitzar-los, contrastar-los, 
argumentar-los amb el suport d‟evidències i percebre la complexitat del temps històric. Per 
aquest motiu, és important que per entendre la necessitat de donar valor a les minves a 
nivell global partint de l‟actuació local i, d‟aquesta manera, actuar amb una de les causes de 
la fam local i global, coneguin l‟evolució històrica de la producció alimentària per entendre la 
necessitat de canvi del model productiu actual. S‟ha de prendre consciència del caràcter 
exhaurible dels recursos i de la necessitat d‟una producció respectuosa amb el medi ambient 
i d‟un consum responsable. 
 
-La consciència històrica és fonamental per la construcció de les identitats personals i 
socials de l‟alumnat jove que tingui en compte la pluralitat i la complexitat global i poder tenir 
un ventall més gran per la tria de decisions de manera lliure i autònoma. El coneixement 
històric és clau perquè l‟alumnat aprengui a participar en la vida democràtica d‟un país, 
donant eines i recursos per prendre partit davant dels problemes del món, participar en la 
transformació i la millora de la pròpia societat i del món i seguir aprenent per participar-hi en 
el futur.  
 
-Les aportacions de la geografia a la matèria de ciències socials, parteix de que el medi és 
producte dels fenòmens de la natura i de l‟activitat dels grups socials; en conseqüència, 
l‟estudi de l‟espai habitat per les societats s‟ha de fer sense separar els components naturals 
dels humans i per aquest motiu és necessari fer èmfasi en els continguts d‟aprenentatge 
servei sobre la transformació de les zones rurals a través de l‟activitat agrícola i també de 
l‟activitat industrial, per tal d‟entendre la necessitat actual de recuperar terrenys agrícoles 
abandonats i l‟ús de tècniques de maneig sostenibles amb el medi, és a dir, obtenir 
coneixements, habilitats i actituds per actuar de manera responsable, individualment i 
col·lectiva, en el territori. Es reconeixen conceptes bàsics de l‟economia relacionats amb les 
activitats agràries, des dels costos fins a la repercussió en l‟economia del país dins d‟un món 
globalitzat i establint relacions amb fets i realitats de l‟entorn  proper. 
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L‟educació geogràfica ha de fer que les persones s‟apropiïn dels espais i medis on 
desenvolupen la seva vida quotidiana. Un exemple d‟apropiació de terreny de manera activa 
i posant en pràctica coneixements són les sessions establertes a dur a terme als camps de 
Central Parc, dins de la delimitació del Parc Agrari del Baix Llobregat, fent així una 
apropiació desitjable de l‟espai, fent-ne un ús racional, organitzant-lo i administrant-lo de 
forma sostenible a través de l‟aprenentatge de l‟agricultura ecològica, per garantir el seu 
futur. D‟aquesta manera, l‟alumnat coneix els orígens i les evolucions del territori i, 
comprenent-los, hi pot actuar i contribuir, en la seva transformació amb coneixement de 
causa. S‟educa en la responsabilitat envers les nostres accions individuals i col·lectives en la 
construcció d‟un sistema local sostenible que afavorirà també canvis globals i per tant, 
assolint alhora l‟objectiu del coneixement geogràfic de l‟assignatura, ensenyar a pensar 
l‟espai en un món global a partir dels diferents elements que caracteritzen un territori i que 
ve determinada pels canvis que tenen lloc arreu del planeta, vinculant la globalitat amb la 
d‟interdependència i complexitat. 
 
Les connexions amb altres competències i coneixements d‟altres matèries són 
Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Llengua i Tecnologies i  Educació per a la 
ciutadania i els drets Humans. 
 
4.6. Valors que es desenvolupen:   
 
La intervenció d‟aprenentatge i servei pretén aconseguir que l‟alumnat de l‟INS Montjuïc 
juntament amb les seves docents, s‟apoderi d‟eines, recursos i coneixements per exercir una 
ciutadania crítica amb el model d‟alimentació i producció convencionals i, per tant, s‟impliqui 
en crear una consciència, uns valors i actituds que promoguin la sostenibilitat de l‟entorn 
local i globals a través de l‟alimentació.  
Una altra necessitat de sensibilització en pro al desenvolupament humà sostenible que 
pretén donar resposta el projecte és la creació de consciència sobre les minves que es 
produeixen entre la producció i la comercialització al camp i que són rebutjades pel mercat 
de consum per raons estètiques i no per raons nutritives. Aquest fet incrementa les causes 
de la fam al món i perpetuen que el malbaratament alimentari estigui creixent cada cop més.  
 
Promoure el respecte integral, la consolidació i l'exercici efectiu dels drets humans, 
fent especial atenció als drets dels infants la governança democràtica i l’enfortiment 
del teixit social: 
De manera indirecte es treballa aquest eix transversal ja que s‟explicita la necessitat de 
consumir productes de qualitat i sostenibles des de la part d‟aprenentatge i des del servei, 
per tant, es treballa sobre la consciència de dues dimensions vulnerabilitzades dels dret a 
l‟alimentació i s‟empodera als titulars de dret, en aquest cas l‟alumnat i l‟equip docent, a 
exercir el seu paper com a ciutadans que lluitin per l‟establiment d‟aquestes dimensions 
vulnerabilitzades a través de la consciència i la mobilització social que es duu a terme en el 
servei i que promou la transformació de valors i actituds que actualment ens allunyen de 
l‟execució de titulars de drets. 
 
Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social  
(que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental: 
De manera directa i transversal es treballa aquest eix transversal ja que des de l‟inici del 
projecte i a través de l‟aprenentatge, es planteja la necessitat de motivació de l‟alumnat en la 
presa de consciència i assoliment d‟aprenentatges que els capacitin per actuar amb 
respecte amb el seu entorn i, en conseqüència amb l‟entorn més llunyà. Per dur a terme 
aquest objectiu es parteix de la necessitat de recuperar la connexió de l‟entorn de la ciutat 
amb el rural, es presenta l‟evolució històrica de l‟agricultura i les conseqüències 
devastadores que  té el model actual de producció i consum convencionals, l‟increment de 



 
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2017 

Memòria del Projecte d’ApS 

30 

pobresa i atur que està perpetuant, l‟incessant esgotament de recursos naturals que està 
produint, la impossibilitat en realitzar competència de preus i la barrera que això produeix 
per introduir de manera més extensa el comerç de proximitat i el conseqüent augment de 
l‟economia local. A més, a partir del servei, l‟alumnat promou de manera activa un 
desenvolupament social, econòmic i ambiental just i sostenible al seu entorn ja que la seva 
finalitat recau en donar valor a unes minves ecològiques que provenen de terrenys de 
Central Parc, una cooperativa que desenvolupa l‟agricultura des de la visió d‟incorporar 
treballadors/es que estiguin en risc d‟exclusió social. A més, amb la introducció de les 
minves al circuit de consum, augmenta l‟economia local i fomenta la sostenibilitat social, ja 
que per una banda dóna valor econòmic a productes fins ara rebutjats pel sistema de 
consum i, per altra, redueix les causes de la perpetuació de la fam i del malbaratament 
locals i globals que presenta alternatives del model actual d‟alimentació i de la revalorització 
i aprenentatge del maneig de l‟agricultura ecològica des de la planificació fins la 
comercialització. 
 
Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la perspectiva 
de gènere: 
De manera indirecte es treballa aquest objectiu ja que en la revalorització de la pagesia i el 
coneixement teòric i pràctic d‟aquesta professió participarà tot l‟alumnat en cadascuna de les 
activitats, sense condicionament de gènere que predisposen a la dona a realitzar tasques on 
s‟utilitzi menys la força per exemple. A més, amb l‟exemple de pagesa que hi ha al camp de 
Central Parc i que també actuarà com a educadora, l‟estereotip de pagès home queda 
allunyat de la identificació que pot fer l‟alumnat en les seves visites i activitats al camp. A 
més, durant el servei, els grups cooperatius es formaran en funció dels interessos i 
inquietuds de l‟alumnat, deixant clar que els vincles o prejudicis de gènere no poden encabir-
se en aquest projecte i, per tant, en les aules. 
 
Aquests valors ressenyats anteriorment pretenen donar resposta a una sèrie de mancances 
que presenta actualment la ciutat de Barcelona: 
 
 - La manca de connexió amb la natura de les persones que viuen en les àrees urbanes. 
Sovint, viure en entorns urbans, especialment en grans metròpolis com la ciutat de 
Barcelona, ens allunya de la natura i ens fa oblidar la relació responsable que les persones 
tenim amb la biodiversitat del planeta, i que nosaltres formem part d'aquesta biodiversitat. 
Aquest fet es transmet amb dades ja que menys del 2,4 % de la població de la comarca del 
Barcelonès està ocupada en l‟Agricultura segons dades del ICC. Per abordar aquesta causa 
volem mostrar com és el medi ambient al planeta i en l'entorn més proper. Volem tenir 
contacte directe amb la natura, conèixer les particularitats del medi que ens envolta, arribar 
a la conclusió sobre si és o no important conservar-lo i per què, i com les nostres accions 
poden afectar directament aquest entorn o un entorn natural més llunyà. Per abordar 
aquesta casuística el projecte vol donar a conèixer alternatives d'alimentació i consum, 
contribuir a un canvi d'hàbits en aquest sentit i oferir formació sobre la producció d'aliments a 
través de Central Parc. 

- Hi ha estudis que informen de que a Barcelona existeix un dèficit en la producció 
d‟hortalisses del 75% ja que no te capacitat d‟autoabastir-se i té una alta demanda d‟aquest 
producte. Aproximadament el 40% de la producció de productes prové del sector del Parc 
Agrari, encara que podria augmentar fins a 30.000 tones, reduir 3.300 tones de CO2 i 
augmentar la possibilitat d‟oferir preus competitius a través de  productes frescos, de 
temporada, locals si es reactiven les zones disponibles del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
No obstant, la producció i distribució locals d‟hortalisses té diferents barreres i limitacions 
com la generació  Per aquesta causa es fomenta conèixer des de la teoria i des de la 
pràctica els camps del Parc Agrari a partir dels terrenys que Central Parc va reactivar ara fa 
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un any i, concretament, treballar a partir de la introducció d‟una hortalissa dins del circuit 
alimentari de Barcelona. 

- La producció i distribució locals d‟hortalisses té diferents barreres i limitacions com la 
capacitació forçada en temes de comercialització en la que es veuen implicats els 
agricultors, la necessitat de polítiques que generin incentivar el cultiu de superfícies 
disponibles/abandonades, la manca de conscienciació de la gent jove per mantenir 
l‟agricultura si no està accentuada per tradició familiar i que només el 20% aproximadament 
dels assalariats agraris ho fan a temps complert. A partir d‟aquestes dades es fa necessari 
apropar el desenvolupament de la pagesia a l‟alumnat des de la planificació fins a la 
comercialització. 

- L‟agricultura industrialitzada es troba actualment en fase d‟esgotament i crisi sistèmica, 
causa que es treballa durant aquest projecte per tal de crear consciència sobre la necessitat 
de canvi del model d‟agricultura convencional per un altre sostenible amb el nostre entorn 
proper i llunyà, promovent a les aules el comerç ecològic, de proximitat i amb els mínims 
intermediaris.  

- La manca d'alternatives d'alimentació i consum fàcilment accessibles en l'entorn urbà. Per 
exemple, no existeix la possibilitat de produir els propis aliments, és difícil i car consumir 
exclusivament productes ecològics, és difícil saber el tipus i quantitat exacta d'additius que 
contenen els aliments que consumim o la seva procedència; tampoc és fàcil obtenir els 
aliments directament del productor. Per abordar aquesta casuística el projecte vol donar a 
conèixer alternatives d'alimentació i consum, contribuir a un canvi d'hàbits a través de la 
recerca que l‟alumnat faci d‟agents del barri que estiguin fent o vulguin ser partícips d‟exercir 
i/o conèixer les alternatives de consum convencional. 

- El pla Estratègic “Mercats de Barcelona 2015-2025” té la missió de fomentar l‟economia i 
els llocs de treball dins del marc del comerç de proximitat, situació que suposa la promoció 
de l‟agricultura local i, per tant, la necessitat de tenir gent capacitada per dur-ho a terme. La 
intenció d‟aquest projecte, entre altres, és donar les pautes inicials i generals sobre la 
professió de la pagesia. 

- Les minves, dins del cultiu ecològic suposen ja des de la planificació entre un 15% i un 
20% de pèrdues ja que es calcula com una font intrínseca als costos de producció però que 
finalment no produeix ingressos per criteris estètics bàsicament. Les societats amb un nivell 
de desenvolupament socioeconòmic més elevat es caracteritzen per tenir una producció i 
distribució més gran de productes a escala industrial, on les minves alimentàries estan sobre 
un 5%. A Catalunya segons l‟Agència Catalana de Residus el malbaratament alimentari des 
de l‟any 1974 ha augmentat un 50%, sent de 260.000 tones de menjar en bon estat 
malbaratat. La majoria de pèrdua d‟aliments es produeix per falta de conscienciació i per 
desinformació, fet que fa perdurable els més de 1000 milions de persones que passen fam 
al món. Per donar resposta a aquesta casuística el servei a realitzar per l‟alumnat és buscar 
agents que vulguin comercialitzar les minves que es produeixen amb el cultiu dels ravenets i 
informar i promoure la consciència al barri sobre la necessitat de consumir aquests 
productes tan nutritius com els altres que no són rebutjats estèticament pel consumidor.   

 
4.7. Descripció de com a partir del projecte es fomenta el coneixement de l’agricultura 
i l’alimentació ecològica. 

L‟aprenentatge és el punt de partida per iniciar el projecte i és on es plasmen les 
conseqüències ambientals, econòmiques i socials que té el model de producció i consum 
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convencionals actuals, per tal de sensibilitzar en la necessitat de canvi cap al model de 
producció i consum ecològic a petita escala, que respecta la terra, la sostenibilitat ambiental 
mitjançant les pràctiques al camp i el comerç de proximitat, allunyat de la producció 
industrial i intensiva, que abastiria a la població de productes de qualitat i sostenibles i 
respectaria l‟economia local, fomentaria el seu creixement creant també nous llocs de treball 
perquè la zona geogràfica ho permet i possibilitaria la competència amb els productes 
convencionals, incrementant la possibilitat d‟accés a la qualitat i quantitat de producte 
hortícoles.  

Per aquests motius, es fa necessari visualitzar la vida al camp i el coneixement pràctic de la 
pagesia per part de l‟alumnat, per tal de fer palpable i evidenciar com és la vida laboral i la 
funció que desenvolupen al camp, essencial per abastir a la població d‟una alimentació 
sana, de qualitat i sostenible i, que, alhora, està liderada a nivell global per les dones. 

Per una banda, a l‟aula es presenten les diferents realitats resultants del sistema 
agroalimentari i la industria que l‟envolta, com per exemple una sobreproducció alimentària 
que malmet l‟economia local, el medi ambient i incrementa diferències socials locals i 
globals, que perpetua la fam i la pobresa, la divisió sexual del treball, entre altres. Amb 
aquesta informació es vol transmetre la capacitat de reflexió, crear debat, qüestionar idees, 
arribar a possibles solucions que canviïn el sistema de producció i consum i que sorgeixin a 
través dels i les participants. Per altra banda, l‟aprenentatge que es desprèn amb les 
sessions de l‟aprenentatge al camp és totalment vivencial, on a través de la pràctica  es 
pugui desenvolupar una empatia amb la pagesia i donar-li la importància que té alhora 
d‟abastir a la població d‟aliments  en quantitat, varietat i qualitat, una funció necessària i 
bàsica per la supervivència i qualitat de vida humana.  

La sensibilització també està present en la part del servei ja que a través de productes 
creatius com ara cartells, vídeos i/o altres campanyes de sensibilització proposades per 
l‟alumnat, s‟ha fet difusió de les bones pràctiques per combatre el malbaratament i reduir 
així, la incongruència de la fam local i mundial. Així doncs, en els diferents indrets on 
l‟alumnat ha cercat la manera de formular eines que puguin disminuir les minves 
alimentaries que per costum la població descartem simplement per l‟estètica que presenten, 
sense realment pensar que aquell producte ens aporta una qualitat nutritiva que estem 
rebutjant, també es fa sensibilització. Aleshores, les accions es duen a terme tant en la 
comunitat educativa com en el territori del districte de Sants-Montjuïc, per incorporar el valor 
de les minves ecològiques dins d‟agents del seu districte a partir dels enciams que ells i elles 
mateixos/es han plantat i collit. 

Per tant, per tal de mobilitzar a la ciutadania a un canvi d‟actituds i valors que tingui en 
compte l‟alternativa de producció d‟aliments a través del maneig ecològic i que doni 
importància a la compra de productes pel seu caràcter nutritiu, de qualitat i sostenible.   

 

5. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 
La difusió del projecte s‟ha fet de manera continua i paral·lela a les diferents sessions 
mitjançant el Bloc Col·lectiu, un espai 2.0 que es troba actualment al web de Desos Opció 
Solidària i on es reflexa amb detall allò succeït a les sessions i les imatges que se n‟han 
recollit.  

http://desos.santboi.net/tag/aprenentatge-i-servei/
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A través del Facebook i Twiter de Desos Opció Solidària, s‟han traslladat els enllaços 
d‟aquest Bloc i s‟ha explicat als usuaris una notícia resumida, per tal d‟adaptar-nos a cada 
format de xarxes socials.  

Mitjançant els webs tant de Desos Opció Solidària com del Centre educatiu, la difusió ha 
quedat reflectida com altres activitats i projectes que s‟estan duent a terme o ja s‟han 
realitzat. El centre educatiu també ha fet difusió del projecte a través del bloc Món Actual de 
l‟assignatura, creant enllaços al web de Desos.  

A més, des del butlletí electrònic mensual de l‟entitat Desos s‟ha fet difusió de les activitats i, 
per tant, s‟ha reconegut la tasca desenvolupada pels diferents col·lectius que han treballat 
conjuntament. És per això que la comunicació ha estat una tasca essencial amb la que s‟ha 
intentat promoure i difondre les diferents accions en les que s‟ha treballat i s‟ha participat. 

Un grup d‟alumnes, a més, ha fet difusió del projecte a la Jornada Barcelona educa per a la 
Justícia Global, organitzada per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de 
l‟Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consorci d‟Educació i d‟altres entitats, per tal 
de presentar les experiències d‟Educació per a la Justícia Global que realitzen entitats i 
centres educatius. 

Per últim, s‟estableix que l‟últim dia del projecte es dediqui a l‟alumnat i  a fer, doncs, un 
reconeixement de l‟esforç, dedicació, motivació i treball realitzats, imprescindible  pel 
desenvolupament del present projecte, ja que sense la seva implicació res del succeït fins al 
moment hauria passat. També és un espai de gratitud que des de Desos i l‟INS Montjuïc 
creiem que mereixen totes i cadascuna de les persones implicades de manera directa i/o 
indirecta, ja que la cooperació entre persones i col·lectius és indispensable per qualsevol 
canvi. Aquest mateix dia l‟alumnat i les docents van ser entrevistades per la ràdio de 
Barcelona Betevé. Aquest mateix dia van venir diferents representants de les institucions 
educatives i ciutadanes tant a nivell de districte com de ciutat. Part d‟aquests col·lectius 
també han difós la tasca duta a terme per l‟alumnat de l‟Institut Montjuïc. 

A més, el Diari de l‟Educació es va posar en contacte amb l‟entitat i l‟INS Montjuïc per tal de 
difondre les bones pràctiques a favor de la reducció del malbaratament alimentari. 

Per a les famílies i pel centre educatiu també s‟han imprès els diaris d‟aprenentatge que 
l‟alumnat ha elaborat durant tot el projecte per a fer difusió del treball dut a terme amb el 
projecte d‟Aprenentatge i servei tant a les aules com a camp. Les conclusions aportades per 
cadascun d‟ells i elles formen part també del document. 

 

6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

El sistema de seguiment establert durant l‟adequació del disseny del projecte al centre i a les 
noves característiques de l‟alumnat de tercer d‟ESO de l‟Institut Montjuïc, es va materialitzar 
a partir de desembre i fins la finalització del projecte dins del curs escolar 2016/2017. Les 
reunions necessàries s‟han concretat a través del correu electrònic i les presencials s‟han 
realitzat amb les docents implicades a la seu del departament de Ciències Socials, 
Geografia i Història del centre educatiu. Inicialment es van recollir les necessitats prèvies del 
projecte i es va realitzar l‟avaluació inicial de coneixements de les docents, per així establir 
les pautes necessàries per la consolidació i apoderament d‟aprenentatge necessàries per 
dotar a les docents de més autonomia en el present projecte.  

Un cop es van iniciar les accions a les aules, es va informar a l‟alumnat sobre la forma en 
què es faria l‟avaluació contínua del seu aprenentatge durant el transcurs del projecte. L‟eina 

https://www.facebook.com/DESOS-Opci%C3%B3-Solid%C3%A0ria-140053226068227/
https://twitter.com/desos_
http://etercera.blogspot.com.es/
http://etercera.blogspot.com.es/2017/05/educacio-per-la-justicia-global.html
http://etercera.blogspot.com.es/2017/05/educacio-per-la-justicia-global.html
http://beteve.cat/linstitut-montjuic-sensibilitza-sobre-lalimentacio-ecologica/
http://serveiseducatius.xtec.cat/sants-montjuic/portada/acte-de-cloenda-del-servei-comunitari-de-linstitut-montjuic/
http://serveiseducatius.xtec.cat/sants-montjuic/portada/acte-de-cloenda-del-servei-comunitari-de-linstitut-montjuic/
http://educa.barcelona/2017/06/01/malbaratament-alimentari-de-la-consciencia-laccio/
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presentada va ser una Diana per poder establir el grau dels seus coneixements individuals 
inicials i finals. Ells i elles mateixes han pogut observar l‟evolució que, a nivell de 
coneixements, han tingut des de l‟ inici fins a la fi de cada bloc. Els blocs han estat distribuïts 
per continguts, el primer es correspon amb el sistema agroalimentari, el segon amb la 
professió de la pagesia, el tercer amb les alternatives al model de consum i, per últim, el bloc 
del servei. Aquesta avaluació ha servit perquè l‟alumnat, un cop finalitzat el servei, pugui 
valorar el projecte a través d‟una enquesta d‟autoavaluació de l‟experiència. A més, per 
valorar les sessions a camp (planificació, plantada i collita), després de cada sessió 
l‟alumnat, abans de retornar al centre educatiu, va omplir una rúbrica per plasmar què 
havien après.  
 
A mitjans de març es va establir amb l‟equip docent fer una valoració intermèdia del projecte. 
A través de l‟eina d‟ una entrevista semi-estructurada, es  van recollir dades que van 
permetre adaptar els continguts i la seva durada a les sessions futures. 
 
Un cop finalitzada la fase de servei amb la jornada de cloenda, que va tenir lloc el 31 de 
maig, es va fer una  avaluació final del projecte a través dels diferents agents implicats. Per 
una banda, a través d‟una entrevista amb escala Lickert es van recollir les opinions de 
Central Parc, dels agents del barri i de l‟alumnat. Per altra banda, a mitjans de juny, en el 
centre educatiu i a través de les docents implicades, per mitjà d‟una entrevista DAFO 
enregistrada per àudio, es va avaluar el resultat final que va tenir l‟apoderament del projecte 
i la qualitat d‟aquest.  
 
Cal dir també que el seguiment del projecte amb les docents implicades i DESOS, durant les 
accions de la Unitat Didàctica, ha estat setmanal, a través del correu electrònic i 
presencialment, reservant dates en les que podíem coincidir fora de les sessions 
programades al centre educatiu amb l‟alumnat. 
 
Els indicadors utilitzats per avaluar el projecte es presenten en format resultats: 
 
- Implementat 1 projecte d‟aprenentatge i servei dissenyat de forma conjunta amb la 
comunitat educativa i adaptat als interessos, necessitats i línies de treball del centre i del seu 
entorn. El Pla d‟Acció estableix les activitats a desenvolupar en el marc del curs 2016-2017 
per dur a terme l‟aprenentatge i el servei. Obtenim, d‟una banda, el conveni de col·laboració 
entre DESOS i l‟INS Montjuïc. D‟altra banda, un document „Pla d‟Acció‟ per al centre, que 
inclou el nombre de docents i alumnes participants, els objectius i eixos de treball establerts, 
els resultats esperats, la descripció de les activitats programades i el calendari de realització. 
 
- L‟equip docent del departament de Ciències Socials participa en les activitats de formació, 
sensibilització i apoderament. A través de la formació pactada i dissenyada de forma 
específica amb l‟equip docent, s‟ofereixen eines i recursos per capacitar en l‟aplicació de 
l‟aprenentatge i servei a les aules i promoure la reflexió amb els i les seves alumnes sobre la 
necessitat de construir i mantenir alternatives de consum que vulguin introduir les minves 
agroecològiques el dret humà a una alimentació sana, culturalment adequada, justa i 
sostenible, adquirint també noves metodologies de treball al centre i noves propostes 
d‟avaluació i autoavaluació de l‟alumnat. 
 
- L‟equip docent del centre educatiu participa de les activitats de l‟acte de  cloenda. 
 
- L‟alumnat de 3r d‟ESO del centre educatiu IES Montjuïc participa de les activitats 
d‟aprenentatge i servei així com en l‟elaboració d‟un diari d‟aprenentatge col·lectiu. El 90 % 
dels 27 alumnes de 3r A i 3r B han participat activament al projecte. 
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- L‟alumnat de 1r, 2n, 4rt d‟ESO i 1r de Batxillerat participen en les activitats de l‟acte de 
cloenda i suposa aproximadament el 80% del total d‟alumnes de l‟INS Montjuïc 
 
- El 20% de les famílies de l‟alumnat participa el dia programat per fer difusió del projecte 
des del centre i visualitzar l‟acció realitzada pels alumnes de 3r d‟ESO.  
 
- Almenys 6 agents locals externs als centres educatius participen en el servei del projecte a 
través de l‟establiment de sinèrgies i/o participant de les accions de sensibilització, difusió i/o 
transformació al barri. 
 
- 3 productes adaptats als agents del barri, concretament un roll-up, un punt de llibre i un 
cartell, adaptats a una fruiteria ecològica, un restaurant i un herbolari respectivament. 
Aquests materials, elaborats per tal de contribuir a la introducció de minves agroecològiques 
al barri o en accions de sensibilització per caminar cap a la transformació del model de 
consum actual predominant, han estat valorats d‟una manera molt positiva i exitosa per part 
de tots els agents implicats.  
 
-10 representants institucionals de la ciutat de Barcelona participen de les activitats de 
cloenda i de les comitives organitzades per l‟alumnat.  
 
 

 
7. PERSPECTIVES DE FUTUR 
 
Descripció de futures accions previstes a partir del projecte realitzat: 
 

- Donar continuïtat al projecte amb l‟alumnat que ja l‟ha realitzat i que l‟any que ve 
cursarà 4rt d‟ESO. Els aprenentatges assolits i adquirits es volen reforçar utilitzant 
aquest potencial per tal que els alumnes puguin participar en sensibilitzacions de 
fires de Barcelona i presentar el projecte en activitats  que es puguin programar al 
districte de Sants-Montjuïc.  

- Donar continuïtat al projecte implementant-lo el curs escolar 2017-2018 amb 
l‟alumnat de 3r d‟ESO per la consolidació d‟aquest a la comunitat educativa i al seu 
districte. 

- Apoderar al centre per assolir un nivell de consolidació integrada, per dotar-lo de més 
autonomia i millorar la qualitat del projecte en futures edicions, mitjançant 
l‟establiment d‟una col·laboració molt acotada entre Desos Opció Solidària i el centre 
educatiu, a partir de la formació a l‟equip educatiu i del disseny de materials 
específics a tractar prèviament abans del servei, fent èmfasi en els eixos temàtics de 
l‟educació per la Justícia Global a desenvolupar, la Sostenibilitat i el Medi Ambient. 

 
 

8. ANNEXES 
  
Veure revistes (diaris d‟aprenentatge). 



INS Montjuïc
Alumnat de 3r

Projecte d’Aprenentatge i Servei
Curs 2016-2017

TRANSFORMEM EL VALOR DELS ALIMENTS:
INNOVACIÓ EN EL CIRCUIT ALIMENTARI ECOLÒGIC
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Conclusions finals de l’alumnat
Quan vam començar el projecte pesava que seria bastant avorrit ja que 
aquests temes no els tenim en compte al dia a dia.Unes de les coses que 
més m’ha agradat han sigut les excursions , la primera activitat que vam 
fer a classe el “roll play” i sobretot la última activitat de comparar dues 
maduixes amb el sabor i amb l’aspecte físic. Aquest projecte m’ha fet 
reflexionar sobre els productes que comprem al nostre dia a dia i crec 
que vivim en una societat una mica enganyada.        

Maria Akhtar Riaz

El temps que ha durat el projecte ha estat un temps meravellós. He après 
moltes coses, coses  de les que abans no en tenia idea. I vull dir que 
tothom hauria de menjar sà, sobretot consumir productes ecològics. 
Sobretot m’han agradat les sortides al camp, olorar el camp i veure tot 
el que pot fer un humà és màgic. I també cal valorar tot l’esforç que 
els pagesos posen en cultivar les verdures ecològics. És un esforç molt 
gran. Els pagesos no són simples pagesos, són herois que gràcies a ells 
podem assaborir el verdader sabor que té una fruita o verdura. I vull dir 
que gracies a aquest projecte sé que lo millor és menjar, però sobretot 
productes ecològics.         Jordi Cárdenas Cano

En aquest projecte he aprés moltes coses, però el que més m’ha sorprès 
ha estat l’exportació dels aliments, és a dir, el recorregut tant llarg que 
han de fer els aliments que consumim, quan tenim terres fèrtils ben a 
prop que ens poden subministrar aliments frescos. 

Aida Sonia Deu  

El que més m’ha agradat és anar al Parc Agrari i fer, més o menys, el dia 
a dia d’un pagès. Gràcies a això, miro d’una altra manera els productes 
ecològics, ja que darrera seu hi ha un gran esforç.         Óscar García

El que més em va agradar van ser les excursions i les xerrades que vam 
fer perquè hi havia diverses activitats i també ens hem pogut expressar 
sobre el tema.          

Albert Tarrasón
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He après moltes coses en aquest projecte, principalment, que és el més 
bàsic, què és el sistema agroalimentari. El que més m’ha sorprès és la 
diferència que hi ha entre un producte químic i un d’ecològic. El que més 
m’ha agradat ha estat la manera d’aprendre amb les excursions. 

Iker Navarro

Treballant en el projecte  m’he adonat i he descobert coses que no sabia i 
que no m’havia imaginat, com pot ser la quantitat d’aliments que acaben 
a les escombraries. Com la gent no vol comprar aliments naturals que 
són molt sans, per tenir cargols, forats o alguna deformació i prefereixen 
comprar uns altres que són molt dolents per a la salut però que tenen la 
forma i el color perfecte.      

Alejandra Neyra

Una de les coses que m’ha agradat és quan ens van fer tancar els ulls i 
tastar una maduixa ecològica i una química. La diferencia va ser brutal, 
en realitat hi ha molta gent que no ho sap, que a vegades compra per 
comprar i no se n’adona del treball tant dur que hi ha darrere. El que 
tampoc sap la gent és que vivim enganyats, no saben què pot fer mal al 
nostre organisme. Ara valoro més anar a comprar.

Jeniffer Ochoa

La primera vegada que ens van presentar el projecta en va semblar 
molt bé. Una manera de que la gent sigui conscient de tot el que menja 
(productes químics). Cada cop que hem fet classes del projecte m’han 
semblat unes classes molt divertides i que, d’una manera diferent 
apreníem moltes coses noves . També,  tot el que hem aprés a les classes 
ho hem posat a prova gràcies a les excursions. Vam anar tres  vegades 
al Parc Agrari i allà en Jordi ens ensenyava moltes coses sobre el camp.
Ara hem començat la fase de servei del projecte, que consisteix en ajudar 
a que la gent compri fruita ecològica per millorar la seva salut, perquè 
molts cops no tenim ni idea del què estem menjant. Farem un punt de 
llibre i un roll-up que posarem a l’entrada de la fruiteria a la que volem 
ajudar perquè  des de l’exterior, els possibles clients, vegin que allà es 
ven fruita ecològica. 

Pau Zapiraín
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M’ha impactat molt el tema principal, que tots hem de menjar ecològic 
i que consumim molt pels ulls i depenent de l’aspecte que tenen els 
productes alimentaris. Hauríem d’evitar llençar el menjar que no es 
pot vendre, les minves,  per tenir deformacions,encara que sigui més 
saludable, per no respondre a criteris estètics prefixats. Tothom hauria 
de saber les hores que treballa qualsevol pagès que faci agricultura 
ecològica, sense insecticides, pesticides i d’altres productes químics. 
Per tal que el producte sigui de bona qualitat  l’agricultor inverteix 
moltes hores i molt d’esforç. En canvi, l’agricultura no ecològica, la 
industrial, comporta el pas dels aliments per fàbriques on els obrers no 
treballen ni la meitat d’hores que els pagesos de productes ecològics, a 
canvi d’un salari més elevat. L’objectiu del nostre projecte és que la gent 
compri menjar ecològic , que es pagui als pagesos un preu just pels seus 
productes, que recompensi el seu esforç i la seva inversió, e  i que les 
minves entrin en el circuit comercial i es comprin i es consumeixin.

Eric Garí

El que més m’ha agradat del projecte és anar al Central Parc. També 
m’ha agradat perquè fet valorar més el menjar i ser conscient de que hi 
ha persones que treballen amb molt d’esforç per a que nosaltres tinguem 
fruites i verdures ecològiques. 

Valentina Hinojosa

Aquest projecte ens fa reflexionar a l’hora de comprar els productes, 
cal saber triar i escollir entre els que són ecològics i els que no ho són. 
Com a consumidors, hem de saber si els productes alimentaris contenen 
químics o no. Ens hem de preguntar què hi ha darrera dels productes a 
l’hora de menjar en un restaurant o a l’hora de cuinar-los a casa. Per què 
a l’hora de comprar només pensem en el preu i no en la nostra salut? 

Micaela Magbanua

La cosa que més em va agradar del projecte va ser les sortides al camp. 
Vam aprendre com es cultivaven  i es collien les verdures. 

Diego Masías

Me sorprendió que las verduras ecológicas sepan mejor que las verduras 
industriales, que encima tienen químicos y conservantes dañinos para 
nuestro organismo, cosa que tampoco sabía. Un tema que me inculcaron 
mucho durante estas clases de Ciencias Sociales, sobre todo Pilar, 
fue sobre si las personas que se esforzaban trabajando para X cosas, 
tenían el salario que se merecen o trabajaban en condiciones dignas. Es 
una forma de ayudar en la lucha contra las injusticias que generan las 
industrias capitalistas.         

Belén Sánchez

Jo al principi pensava que era una tonteria , que no canviaria molt el gust 
i quan em van donar a provar una fruita ecològica i una manufacturada 
vaig adonar-me del canvi, era molt diferent. En aquell moment vaig 
entendre la importància del projecte. També m’han agradat les 
excursions al camp,  m’ha agradat plantar... i també l’altra excursió als 
restaurants. Per a mi és un projecte molt interessant i m’agrada.

Axel Subías 

Al principi pensava que seria una mica avorrit però ha estat entretingut 
i hem après moltes coses. M’ha agradat també que hem posat en 
pràctica el que hem après a l’aula fent excursions, que han ajudat molt a 
entendre els problemes que hi ha. Les activitats que hem fet a l’aula com 
el “roll play” o el tast de maduixes han estat molt creatives, divertides 
i útils. Una cosa molt bona és que nosaltres com a alumnes hem pogut 
expressar la nostra opinió sobre el tema i ha estat respectada. A més, 
penso que hem parlat sobre temes molt variats que et fan pensar.

Najwa Tatou Moreno

On més he gaudit ha estat al camp observant la natura i aprenent amb 
el Jordi. Amb aquests coneixements bàsics, podria fer un hort petit al 
meu poble plantant productes ecològics.    

Marc Pérez
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M’ha impactat molt el tema principal, que tots hem de menjar ecològic 
i que consumim molt pels ulls i depenent de l’aspecte que tenen els 
productes alimentaris. Hauríem d’evitar llençar el menjar que no es 
pot vendre, les minves,  per tenir deformacions,encara que sigui més 
saludable, per no respondre a criteris estètics prefixats. Tothom hauria 
de saber les hores que treballa qualsevol pagès que faci agricultura 
ecològica, sense insecticides, pesticides i d’altres productes químics. Per 
tal que el producte sigui de bona qualitat  l’agricultor inverteix moltes 
hores i molt d’esforç. En canvi, l’agricultura no ecològica, la industrial, 
comporta el pas dels aliments per fàbriques on els obrers no treballen 
ni la meitat d’hores que els pagesos de productes ecològics, a canvi 
d’un salari més elevat.   L’objectiu del nostre projecte és que la gent 
compri menjar ecològic , que es pagui als pagesos un preu just pels seus 
productes, que recompensi el seu esforç i la seva inversió, e  i que les 
minves entrin en el circuit comercial i es comprin i es consumeixin.

Eric Garí

El que més m’ha agradat del projecte és anar al Central Parc. També 
m’ha agradat perquè fet valorar més el menjar i ser conscient de que hi 
ha persones que treballen amb molt d’esforç per a que nosaltres tinguem 
fruites i verdures ecològiques. 

Valentina Hinojosa

Aquest projecte ens fa reflexionar a l’hora de comprar els productes, 
cal saber triar i escollir entre els que són ecològics i els que no ho són. 
Com a consumidors, hem de saber si els productes alimentaris contenen 
químics o no. Ens hem de preguntar què hi ha darrera dels productes a 
l’hora de menjar en un restaurant o a l’hora de cuinar-los a casa. Per què 
a l’hora de comprar només pensem en el preu i no en la nostra salut? 

Micaela Magbanua

La cosa que més em va agradar del projecte va ser les sortides al camp. 
Vam aprendre com es cultivaven  i es collien les verdures. 

Diego Masías

19



Projecte dinamitzat per:

Amb la col·laboració de:


