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RESULTATS
DELS
PRODUCTES
PLANTEJATS INICIALMENT
El projecte “El Dret a l’alimentació al Sud i al Nord: Consciència global, transformació local”
implementat l’any 2016-2017 es va formular esperant assolir uns resultats i, a continuació, es
detallen els resultats dels productes obtinguts en els 4 centres educatius participants al voltant
del consum responsable i el dret a l’alimentació amb visió global i perspectiva de gènere.

RESULTATS SOBRE LES COMUNITATS EDUCATIVES EN EL DISSENY DEL
PLA D’ACCIÓ
IMPLICACIÓ DE LES I ELS DOCENTS EN EL DISSENY DEL PROJECTE
En el projecte dels 4 centres educatius han participat 40 docents de manera directe en les
accions a les aules i acompanyant a l’alumnat durant el procés de canvi. No obstant, cal dir
que un nombre de 26 ha sigut qui ha respòs l’avaluació final.

Comparativa entre els docents totals participants en l'avaluació
final i en el projecte de manera directe d'un total de 40
Mostra de docents participants en
l'avaluació

39%
61%

Població de docents participants en
el projecte

De manera global, tenint en compte el nombre de 40 docents participants en el projecte, la
distribució de gènere queda representada de la següent manera a través de la gràfica circular:

Total docents participants desgregats per gènere
31 Dones

9 Homes

23%

77%
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En canvi, la distribució de gènere sobre l’equip docent participant en l’avaluació final, resulta
una mica diferent pel nombre de participants reduït a 26, on es plasma que la participació en
les respostes és més elevada pel que fa al col·lectiu de dones docents, representant un 88%
en la participació en l’avaluació final en comparació al 77% en la participació en el projecte
de manera directe.

Docents participants en l'avaluació final desgregats per
gènere
12%
DONES
HOMES

88%

Responent a si hem aconseguit implicar la comunitat educativa en el disseny del Pla d'Acció, es
pren de punt de partida l’enquesta d’avaluació final completada per 26 docents, dels 40
participants en els quatre centres educatius, tres centres d’Educació Infantil i Primària i un
centre Educatiu de Secundària. Aleshores, de la pregunta que es senyala a continuació on la
resposta podia ser “Sí” o “No”, podem concloure:


Has estat al centre educatiu des de l’inici de les activitats del projecte per participar
en el disseny de les activitats del projecte?

Grau de participació dels agents educatius en el disseny
col·lectiu i conceptualització del projecte
Total de docents que han respost "Sí"

Total de docents que han respost "No"

27%

73%

El 73% ha respost que sí a que ha participat des de l’inici en el disseny de les activitats del
projecte tot i que aquests resultats es veuen alterats pel centre educatiu de Secundària, on la
mostra dels i les 7 docents de la població d’onze docents implicats en el projecte de l’institut
han respost que no excepte la Coordinadora Pedagògica. Val a dir que adaptant-nos al
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funcionament del centre educatiu de Secundària INS Montjuïc, va sorgir la necessitat d’adaptar
el projecte al format de Crèdit de Síntesi i, en aquest cas, la Coordinadora Pedagògica i persona
referent del projecte ha sigut la persona qui des de l’inici ha participat en el disseny de les
activitats.
En quant a les escoles, una mestra de la mostra de 19 ha respost que no a la qüestió,
possiblement perquè ha estat de baixa durant bastants mesos de la implementació del
projecte.

ALTRES AGENTS IMPLICATS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL DISSENY DEL
PROJECTE
El 100% dels 430 alumnes participants han dissenyat de manera directa diferents activitats
segons la seva motivació i criteris, a més de tenir en compte els seus interessos per, des de
l’entitat, adaptar el desenvolupament del projecte a cadascuna de les realitats sorgides. A
continuació es detalla aquest disseny anomenat per part de l’alumnat segons si es tracta del
col·lectiu d’Infantil i Primària o el de Secundària.

Tres centres educatius d’Infantil i Primària: Escola Lluís Vives, Escola Cavall Bernat i
Escola Cal Maiol
Amb l’inici efectiu del projecte iniciat al desembre del 2016, es va donar continuïtat al projecte
El Dret a l’Alimentació, realitat i conseqüències al Sud i al Nord, que ja estava iniciat ja als tres
centres educatius d’Infantil i Primària.
Des de l’inici de les accions a les aules, el 100% dels 402 alumnes (inicialment eren 410 però
per baixes han acabat variant) ha decidit per iniciativa pròpia la voluntat d’implicar-se en el
desenvolupament del projecte. A través del fil conductor, la Kuka, mare i agricultora provinent
de la Comunitat de San Miguelito a Nicaragua i, encarregada de presentar el projecte i les
diferents missions a assolir, l’alumnat va determinar assolir el projecte com aprenentatge
durant el seu curs escolar.
Durant tot el transcurs del projecte s’han escoltat i tingut en compte les seves necessitats i
motivacions per dissenyar i assegurar l’èxit de les activitats realitzades, a través dels i les
talleristes contractades, com també per les impulsades a les aules per part de les tècniques
de l’entitat. Per aquests motius, entre altres, les activitats realitzades a cada centre educatiu
han variat i la cronologia d’aquestes també ha sigut diferent. A través de les revistes que
sistematitzen els resultats obtinguts es pot observar el projecte adaptat a cadascuna de les
realitats. Un exemple ha sigut el taller de melmelades realitzat a l’escola Cavall Bernat, on
l’alumnat tenia ganes d’aprendre a cuinar productes de temporada i, a més, poder-los
consumir posteriorment sense que es pogués veure afectada la sostenibilitat d’aquell
producte. En canvi, l’activitat de cuina de temporada es va adaptar a l’escola de Lluís Vives a
través de tots els cursos, amb Infantil a través de coques de temporada, amb cicle inicial
mitjançant cuina creativa a través de fruites i verdures i amb cicle mitjà i superior es va
vincular a partir de realitzar sucs saludables i aprofitament de restes de productes diferents als
estàndards, ja que també es van utilitzar verdures i fruits secs per la seva elaboració.
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Les empreses de càtering, en el projecte anterior 2015-2016 es van implicar també en el
disseny de les accions a desenvolupar on l’alumnat havia de participar, així com també els 14
agents transformadors que han esdevingut finalment 15 en el present projecte, sent el 100%
dels agents prèviament planificats. La seva implicació en el disseny del projecte s’ha vist
concretada en cadascuna de les accions que han desenvolupat, que de manera altruista alguns
i altres a través de la contractació, s’han adaptat segons les característiques de l’alumnat i les
necessitats que des de les escoles i des de la nostra entitat hem manifestat. Un exemple ha
sigut la cessió d’espais en les cooperatives i grups de consum, diferent en alguns casos a on els
col·lectius desenvolupen la seva tasca, els agents a implicar-se inicialment eren
aproximadament dues persones i, durant una mateixa visita han assistit 4 participants d’una
cooperativa o han sigut també diferents als previstos (implicant-se doncs de manera directa
més agents dels acordats inicialment) i han preparat material informatiu per les sessions com a
suport posterior en l’aprenentatge a l’aula de l’alumnat i/o en la tasca com a titulars de drets
amb les seves famílies a les llars.

Centre de Secundària: Institut Montjuïc
Els agents implicats en el disseny, a més de la Coordinadora Pedagògica, tal i com s’ha
esmentat anteriorment, ha sigut el propi alumnat, els i les 28 alumnes participants i, per
tant, el 100% de l’alumnat, amb una distribució per gènere del 50% noies el 50% nois.
Durant el segon dia de projecte, adaptat al format de Crèdit de Síntesi, l’alumnat va dissenyar i
redactar les preguntes a fer als veïns i veïnes del seu entorn, així com agents de la restauració i
hosteleria i supermercats i botigues. D’aquesta manera, una de les activitats a desenvolupar,
com la recerca de l’índex de malbaratament al barri/districte, ha sorgit mitjançant les seves
inquietuds, necessitats d’aprenentatge i motivacions de recerca.
A més, el producte resultant del projecte que alhora ha sigut el material de suport necessari
per l’exposició i defensa del seu treball en el crèdit de síntesi davant del jurat, ha esdevingut
diferent en cadascun dels grups en els quals es van dividir les dues línies de 3r d’ESO
participants. A través del material de suport de les pissarres amb fulls i donat també un índex a
desenvolupar, l’alumnat ha plasmat els seus resultats i els seus aprenentatges segons el seu
criteri i, per tant, dissenyant unes conclusions diferents a partir dels conceptes assolits i amb
més anclatge.

GRAU D’APODERAMENT DELS 4 EQUIPS DOCENTS SOBRE EINES I
RECURSOS PER APLICAR L’EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL A LES
AULES
A continuació es mostren els resultats obtinguts desgregats per centre educatiu, ja que els
resultats varien en funció tant del nombre del col·lectiu implicat i també segons les
característiques de cadascun dels centres. No obstant es fa un recull en l’apartat de
conclusions per tal d’agrupar les dades i poder plasmar una sistematització del resultats
obtinguts.

6

Síntesi sobre l’avaluació inicial-final de l’apoderament de les docents de l’escola Lluís
Vives
La població objecte d’estudi de l’escola Lluís Vives és de 18 docents. Inicialment el 3 d’octubre i
amb el passat projecte “El Dret a l’alimentació, realitat i conseqüències al Sud i al Nord” van
participar una mostra de 16, 15 professores i el director en la formació i avaluació inicial de
coneixements en l’escola Lluís Vives. D’aquest grup, 9 professores han participat en l’avaluació
final també, a més de 3 docents que no van participar en la inicial, sent doncs primer, una
mostra de 9 docents participants dels quals es poden extreure resultats de la comparativa
d’apoderament inicial i final i una mostra de 12 docents de les quals es poden extreure dades
de la variable grau de coneixement final.
La comparativa entre els coneixements inicials i finals d’aquestes 9 docents mostra que el seu
coneixement ha augmentat en 2,7 punts de mitjana amb una mode de 3 punts, amb el que es
pot concloure que el grau de coneixement ha augmentat en general 3 punts des de l’inici de
les accions a les aules fins a la finalització d’aquestes. Tots els ítems han obtingut una millora
de 3 o més punts en 4 ocasions, encara que cal destacar que el coneixement de la “Petjada
ecològica” i les “Alternatives sostenibles de consum existents al barri” són els ítems on el
canvi en el grau de millora entre el coneixement inicial i final és més significatiu. A
continuació es pot observar quin és el percentatge dels ítems que les 9 docents han avaluat
que és on han obtingut un canvi més significatiu de coneixements, partint d’un canvi de 3 o
més punts:

Freqüència d'ítems segons el grau de millora de
coneixements a partir d'un canvi de 3 o més punts
Sostenibilitat: ambiental,
econòmica i social
12%

14%

Dret a l’alimentació

12%

Sistema agroalimentari
Agricultura Industrial

17%
Agricultura Ecològica
12%
Situació de les dones en el
sistema agroalimentari
11%
11%
11%

Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de
consum existents al barri
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Sobre els ítems que han estat més ben valorats i per tant més significatius a partir de la mostra
de 12 mestres participants en l’avaluació final i amb un grau de coneixement final a partir del
valor de 8, és a dir, amb 9 i/o amb un 10 han sigut “El dret a l’alimentació” i “La Petjada
ecològica”, respectivament. Amb aquests resultats i en comparació amb les dades
anteriorment esmentades, es pot concloure que en l’ítem de “Petjada ecològica” l’equip
docent és on ha obtingut un alt grau d’apoderament en comparació amb els coneixements
inicials dels quals partia, ja que és on hi ha més significació en el canvi i, a més, un dels ítems
més ben valorats. Així doncs, el dret a l’alimentació i les conseqüències ambientals, socials i
econòmiques treballades amb la petjada ecològica i la realització del mapa col·lectiu és on les
docents han valorat obtenir més apoderament durant el transcurs del projecte. Cal dir també,
que la majoria d´ítems han sigut valorats mínim 3 vegades amb un 9 i/o 10 excepte l’ítem de
“Situació de les dones en el sistema agroalimentari”, que ha obtingut una puntuació màxima
d’apoderament final amb un màxim de 8 punts i un mínim de 2, amb una mitjana de 5,6 punts
sobre el grau de coneixements. A continuació es presenta el gràfic circular amb els percentatge
d’ítems més ben puntuats, tenint en compte només la freqüència d’aparició amb puntuacions
de 9 i/o10.:

Freqüència d'apoderament d'ítems puntuats amb valors
per sobre de 8

Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social

12%

Dret a l’alimentació

12%

18%

19%

Sistema agroalimentari
Agricultura Industrial

15%
0%

15%
9%

Agricultura Ecològica
Situació de les dones en el sistema agroalimentari
Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de consum existents al
barri

Síntesi sobre l’avaluació inicial-final de l’apoderament de les docents de l’escola
Cavall Bernat
La població objecte d’estudi de l’escola Cavall Bernat és de 8 docents. Inicialment el 27 de
setembre de 2016 i amb el passat projecte “El Dret a l’alimentació, realitat i conseqüències al
Sud i al Nord” la població va ser igual a la mostra, 6 professores, 1 professor i el director en la
8

formació i avaluació inicial de coneixements en l’escola Cavall Bernat, sent un total de 8
persones. En canvi, a l’avaluació final la mostra ha sigut de 5 persones, concretament 4
professores i 1 professor han participat en l’avaluació final. La comparativa entre els
coneixements inicials i finals d’aquestes 5 docents és que els seus coneixements han
augmentat en 1,8 punts de mitjana des de l’inici de les accions a les aules fins a la finalització
d’aquestes. Seguint el mateix criteri que amb l’escola de Lluís Vives d’un canvi significatiu a
partir de tres punts de diferència entre la comparativa coneixement inicial-final, gairebé tots
els ítems han obtingut una millora de 3 o més punts en com a mínim una ocasió, excepte el
primer ítem de l’enquesta, “Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social”, on el canvi més
elevat ha esdevingut de dos punts de diferència. Cal destacar que el coneixement de la
“Petjada ecològica” i les “Alternatives sostenibles de consum existents al barri” són els ítems
on el grau de millora entre el coneixement inicial i final és més significatiu. A continuació es
pot observar quin és el percentatge dels ítems que les 5 docents han avaluat que és on han
obtingut un canvi més significatiu de coneixements, partint d’un canvi de 3 o més punts:

Freqüència d'ítems segons el grau de millora de
coneixements a partir d'un canvi de 3 o més punts
Sostenibilitat: ambiental, econòmica i
social

0%

Dret a l’alimentació

11%

22%

17%

Sistema agroalimentari
Agricultura Industrial

6%

22%
11%
11%

Agricultura Ecològica
Situació de les dones en el sistema
agroalimentari
Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de consum
existents al barri

Sobre el ítems que han estat més ben valorats i per tant més significatius en relació al grau de
coneixement final segons les 4 mestres i 1 mestre participants en l’avaluació final i tenint en
compte aquells ítems a partir del valor de 8, és a dir, amb 9 i/o amb un 10 han sigut “Dret a
l’alimentació”, “Agricultura Ecològica”, “Petjada ecològica” i “Alternatives sostenibles de
consum existents al barri”. Així doncs, el dret a l’alimentació i les conseqüències ambientals,
socials i econòmiques treballades amb la petjada ecològica i la realització del mapa col·lectiu,
on també s’han pogut estudiar les alternatives sostenibles de consum al barri, és on les
docents han valorat obtenir més apoderament durant el transcurs del projecte. Cal dir també,
que excepte els ítems de “Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social” i “Situació de les dones
en el sistema agroalimentari” tots els altres han obtingut en alguna ocasió un mínim de 9 i/o
10 punts. No obstant, el primer ítem esmentat ha obtingut una puntuació màxima de 8 i la
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mitja de qualificació rebuda segons el grau d’apoderament final és de 7,5 punts, així com el
segon ítem, que també ha rebut una puntuació màxima de 8 en grau d’apoderament i amb
una mitja de 7. A continuació es presenta el gràfic circular amb els percentatge d’ítems més
ben puntuats, és a dir, aquells on el grau d’apoderament ha sigut més significatiu, tenint en
compte només la freqüència d’aparició amb puntuacions de 9 i/o10.

Freqüència d'apoderament d'ítems puntuats amb valors
per sobre de 8
Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social

0%
22%

Dret a l’alimentació

23%

Sistema agroalimentari
Agricultura Industrial

11%
22%

Agricultura Ecològica

22%
0%

Situació de les dones en el sistema agroalimentari
Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de consum existents al
barri

0%

Síntesi sobre l’avaluació final de l’apoderament de la docència de l’escola Cal Maiol
La població objecte d’estudi de l’escola Cal Maiol és de 3 docents. Inicialment el 22 de
novembre de 2016, amb l’anterior projecte “El Dret a l’alimentació, realitat i conseqüències al
Sud i al Nord” , es va fer l’enviament del dossier de formació al grup docent que participaria en
el projecte, 3 docents, el tutor de 5è, la tutora de 6è i el professor de Coneixement i medi de
6è, vinculant el projecte sobretot a l’assignatura “Coneixement del Medi”. No obstant la nostra
mostra d’estudi parteix del coneixements finals que han obtingut els dos tutors.
El grau d’apoderament dels diferents ítems valorats pels dos tutors i segons els resultats de la
mitjana de les valoracions de cadascun dels ítems, ha sigut més significatiu en “Petjada
ecològica” i “Alternatives sostenibles de consum existents al barri” amb una puntuació de 9
com a mitjana. La resta d’ítems estan valorats amb més d’un 7,5 entre la mitjana dels 2
docents, amb una obtenció significativa de canvi entre els coneixements previs als finals
segons les puntuacions donades als ítems un cop finalitzat el projecte.

10

Mitjana del grau de coneixement final de la docència participant en
l'avaluació de Cal Maiol
Alternatives sostenibles de consum existents al…

9

Petjada ecològica

9

Situació de les dones en el sistema…

7,5

Agricultura Ecològica

8,5

Agricultura Industrial

8

Sistema agroalimentari

Series1

7,5

Dret a l’alimentació

8

Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social

8

Sobre el ítems que han estat més ben valorats en relació al grau de coneixement final i tenint
en compte aquells ítems a partir del valor de 8, és a dir, amb 9 i/o amb un 10 han sigut
“Petjada ecològica” i “Alternatives sostenibles de consum existents al barri”, coincidint amb el
ítems valorats amb la puntuació mitjana més alta segons el grau de coneixement final.
Seguidament, amb una freqüència menor que els anteriorment esmentats han sigut
“Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social”, “Agricultura Ecològica” i “Agricultura
Industrial”. Així doncs, la sostenibilitat entesa per aquests tres paràmetres s’ha pogut treballar
de manera transversal amb l’agricultura ecològica i la convencional i/o industrial. La realització
del mapa col·lectiu, on també s’han pogut estudiar les alternatives sostenibles de consum al
barri, és on les docents han valorat obtenir més apoderament durant el transcurs del projecte
fet que emfatitza els resultats de la xarxa al barri, el coneixement de l’entorn i la transformació
possible a través dels nous coneixements que aporta el mapa i el càlcul de la petjada ecològica
de les fruites i verdures de l’escola.
Cal dir que els resultats que es mostren en la gràfica circular a continuació apareixen amb un
0% els ítems “El dret a l’alimentació”, “Sistema agroalimentari” i “Situació de es dones en el
sistema agroalimentari”, encara que la mitjana del grau d’apoderament és entre 7,5 i 8 tal i
com es pot observar en la gràfic de barres anterior.
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Freqüència d'aparició d'ítems puntuats amb valors per sobre
de 8
29%

Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social

0%
0%

14%

Dret a l’alimentació

14%

Sistema agroalimentari

29%

14%

Agricultura Industrial
Agricultura Ecològica
Situació de les dones en el sistema agroalimentari

0%

Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de consum existents al barri

Síntesi sobre l’avaluació final de l’apoderament del personal docent de l’INS
Montjuïc participant en el crèdit de síntesi
Inicialment el 9 de juny es va fer l’enviament del dossier de formació pel grup docent que
participaria en el crèdit de Síntesi, concretament a una població d’ 11 docents participants. La
mostra de les avaluacions finals és de 7 professores i professors, entre els quals hi ha el tutor i
la tutora de 3r i la Coordinadora pedagògica, persona que ha actuat com a coordinadora i
referent del projecte implementat a l’Institut.
El grau d’apoderament dels diferents ítems valorat per els i les 7 docents i segons els resultats
de la mitjana de les valoracions de cadascun dels ítems, ha sigut més significatiu en “Sistema
agroalimentari”, “Dret a l’alimentació” i “Alternatives d’aprofitament d’aliments” amb una
puntuació de 9 com a mitjana. La resta d’ítems estan valorats amb més d’un vuit de grau
d’apoderament, a excepció de “Situació de les dones en l’economia reproductiva” valorat amb
un 7,5 de mitjana. A continuació es mostra el gràfic dels resultats esmentats:
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Mitjana del grau d'apoderament dels i les docents de
secundària sobre diferents ítems
Mitjana del grau de coneixement final
Alternatives d'aprofitament d'aliments

9

Situació de les dones economia reproductiva

7,5

Malbaratament alimentària a les llars

8,75

Malbaratament alimentari cadena alimentària

8,833333333

Sistema agroalimentari

9

Dret a l’alimentació

9

Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social

8,333333333

Cal dir també que el 100% dels i les docents no han contestat tots els ítems ja que no els han
treballat tots a l’aula, a causa de que han presenciat i participat en algunes de les activitats
segons l’horari establert des del centre educatiu. Aleshores, cal fer èmfasi que l’ítem més
treballat ha sigut el “Malbaratament alimentari cadena alimentària”, amb un grau
d’apoderament final de 8,75 de mitjana.
Sobre el ítems que han estat més ben valorats i per tant més significatius en relació al grau de
coneixement final segons les i els 7 docents participants en l’avaluació final i tenint en compte
aquells ítems a partir del valor de 8, és a dir, amb 9 i/o amb un 10, han sigut “Sistema
agroalimentari” i “Malbaratament alimentari cadena alimentària”. Podem extreure doncs
d’aquestes dades que l’apoderament més significatiu s’ha donat en els coneixements més
globals del projecte, molt positiu tenint en compte que la màxima participació dels i les
docents al llarg de les 20 hores del desenvolupament de les accions a l’aula del projecte han
sigut 6 hores.
A continuació es presenta el gràfic circular amb els percentatge d’ítems més ben puntuats, és a
dir, aquells on el grau d’apoderament ha sigut més significatiu, tenint en compte només la
freqüència d’aparició amb puntuacions de 9 i/o 10. És important destacar també que l’ítem
“Situació de les dones en l’economia reproductiva” no apareix en el gràfic circular perquè la
puntuació màxima ha sigut un 8 en el grau d’apoderament i amb un mínim de 7 punts:
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Freqüència d'apoderament d'ítems puntuats
amb valors per sobre de 8
Sostenibilitat: ambiental, econòmica i social
Dret a l’alimentació
Sistema agroalimentari
Malbaratament alimentari cadena alimentària
Malbaratament alimentari a les llars
Situació de les dones economia reproductiva
Alternatives d'aprofitament d'aliments
0%

15%

8%

16%

15%
23%
23%

Conclusions sobre la participació docent en l’avaluació sobre el seu apoderament
entre els diferents ítems treballats
Les avaluacions finals les han contestat una mostra de 26 docents, sent la població total 40,
coincidint amb els docents que de manera directe han participat de forma contínua en les
accions del projecte. D’aquesta mostra de 26 persones docents, 19 pertanyen a les tres escoles
i, per tant, als 3 equips de docents participants de primària. La resta formen part del quart
equip docent, sent una mostra de 7 docents participants en l’avaluació del projecte de
Secundària.
Per una banda, la població de docents de primària és de 29 docents, sent la mostra de 19
professores i professor que han participat en l’avaluació. Per altra banda, la població en el cas
de Secundària és d’onze docents que han estat presents i participat en el crèdit de Síntesi on
s’ha implementat el projecte, sent 7 finalment la mostra que ha contestat les diferents
avaluacions. A continuació es veuen les dades de participació en l’avaluació, és a dir, la
comparativa entre la mostra i la població total de docents que han participat en el projecte,
així com també el gràfic que té en compte la variable del gènere dels 4 equips docents i de la
població total de 40 docents.
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Comparativa entre els docents totals participants
en l'avaluació sobre el total de 40 docents
participants en el projecte
Mostra de docents participants
en l'avaluació

35%
65%

Població de docents
participants en el projecte

Total docents participants desgregats per
gènere
31 Dones

9 Homes

23%

77%

De l’opinió de la docència participant en les enquestes, es pot concloure que el grau
d’apoderament més elevat fent la mitjana del dos ítems més ben valorats per cadascuna de
les escoles és “La petjada ecològica”. Cal dir que aquest concepte l’han treballat l’alumnat i la
docència des de 3r curs fins a 6è i que, altres cursos i docents ho han pogut observar i
aprendre si era la seva motivació, a través dels resultats plasmats al mapa amb el recorregut i
les implicacions que té el transport en el desplaçament entre l’origen dels aliments fins arribar
a l’escola, les llars i/o al districte. A més, els ítems del “Dret a l’alimentació” i les
“Alternatives de consum existents al barri” són els següents en freqüència d’aparició en
relació a la millor valoració i, per tant, se n’extreu un bon apoderament per a la consecució
de l’objectiu específic “Propiciar el debat i la reflexió dels i les alumnes, mestres, famílies i
agents del barri dels centres educatius en els que treballem sobre les conseqüències del
nostre model alimentari actual als països del Sud i del Nord i promoure alternatives per
afavorir un desenvolupament social, ambiental i econòmicament més just i sostenible als
barris”
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Freqüència sobre el grau d'apoderament en
els 3 centres educatius de primària
Dret a l’alimentació
Agricultura Ecològica
Petjada ecològica
Alternatives sostenibles de consum existents al barri

25%

25%

12%
38%

CONCLUSIONS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DOCENT EN L’AVALUACIÓ SOBRE EL SEU
APODERAMENT AMB EINES I METODOLOGIES PER DUR A TERME A LES AULES L’EPJG
TREBALLATS AMB EL PRESENT PROJECTE
A més dels ítems treballats en les diferents accions a l’aula i a través de la formació presencial
i/o online, és important també valorar l’apoderament final d’eines i recursos, així com també
de metodologies dels quatre equips docents que han participat en aplicar l’Educació per la
Justícia Global a les aules. Per fer-ho, es va formular la pregunta:


Creus que tens més eines i diferents metodologies que a l’inici de començar el
projecte, en cas de que volguessis donar-li continuïtat?

INS MONTJUÏC: En quant als resultats obtinguts de la mostra dels i les 7 docents del centre
educatiu de Secundària es pot observar com el 75% diu tenir un grau d’apoderament entre
Bastant i Molt, entenent molt com el màxim nivell dels cinc a escollir ( gens, poc, normal,
bastant i molt). Aquests resultats s’indiquen al gràfic circular següent:
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Grau d'apoderament sobre eines i metodologies per
Poc
donar continuïtat al projecte

12%

Molt
25%

Normal
13%
Bastant
50%

En el cas dels tres centres educatius de primària els resultats són els següents:
ESCOLA LLUÍS VIVES: Sobre el grau d’apoderament amb eines i recursos que valoren les 12
docents que formen part de la mostra de la població de 18 d’aquest centre educatiu a
Primària, el 60% creu que és Bastant. Cal recalcar que el 8% anomena tenir poc grau
d’apoderament, que es refereix a la coordinadora de cicle d’infantil, ja que creuen que les
activitats proposades han sigut insuficients i, que les que s’han proposat han sigut molt
semblants a les que ja duien a terme en el centre. D’aquestes dades podem extreure’n que ja
que la docència de primària s’ha apoderat de coneixements, eines i recursos, és preferible
donar continuïtat al projecte només a primària sense els cursos d’infantil.

Grau d'apoderament sobre eines i metodologies per
donar continuïtat al projecte
Gens
Poc

Bastant

Normal

ESCOLA CAVALL BERNAT: L’apoderament d’eines i recursos que ha esmentat tenir l’equip
docent de Cavall Bernat, representat per la mostra de 5 docents és que el 80% d’aquestes
professores i professor està en el nivell de Bastant, el segon nivell més alt, mentre que el 20%
restant comenta estar en un nivell mig. Cal fer èmfasi en què aquest 20% representa una
docent que ha estat de baixa molts mesos durant les accions del projecte. Tot i així, a l’apartat
d’observacions hi ha comentari com “Gràcies per tot”.
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Grau d'apoderament sobre eines i metodologies per donar
contnuïtat al projecte
Normal
20%

Bastant
80%

ESCOLA CAL MAIOL: Sobre els resultats obtinguts a través de la docència del centre educatiu
de primària, s’observa en el gràfic següent com el 100% de la mostra del tutor i tutora de 5è i
6è respectivament (els dos cursos participants en el projecte) que han respost, creuen que el
grau d’apoderament que tenen un cop finalitzat el projecte sobre eines i metodologies
correspon al nivell de bastant. La tutora fa referència a l’apartat de comentaris que “Ja
coneixia i estava informada però més que augment de recursos ha trobat recolzament i
aportació de materials”

Grau d'apoderament sobre eines i metodologies
per donar contnuïtat al projecte
0%

Gens
Poc
Normal
Bastant

100%

Molt

El grau d’apoderament globals del 65% de docents que finalment han participat en
l’avaluació final creu que el seu grau d’apoderament en l’adquisició d’eines i metodologies
en comparació a l’inici del projecte en cas de donar-li continuïtat és del 73% entre bastant i
molt i el 92 % entre normal i molt.
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Grau d'apoderament sobre eines i metodologies per
donar contnuïtat al projecte
Molt
8%

Gens
4%

Poc
4%
Normal
19%

Bastant
65%

CONCLUSIONS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DOCENT EN L’AVALUACIÓ SOBRE EL SEU
GRAU APODERAMENT FINAL EN BASE A LA SOSTENIBILITAT ALIMENTARIA I LES
CAUSES QUE PROVOQUEN DESIGUALTATS ENTRE PAÏSOS NORD/SUD
Per tal de poder treure conclusions sobre si s’ha contribuït a obtenir l’ objectiu general del
projecte: “Contribuir a caminar cap a un model alimentari social, ambiental i econòmicament
just i sostenible, havent promogut la reflexió sobre les causes que provoquen les desigualtats
entres els països del Nord i del Sud i havent generat un canvi de valors i hàbits als relacionats
amb el consum i l’alimentació” es va establir en l’enquesta si havia anat en augment durant el
transcurs del projecte el grau d’apoderament sobre la sostenibilitat alimentària i les causes
que provoquen les desigualtats entre els països del Nord i del Sud.
INS MONTJUÏC: A aquesta pregunta el 43% de Docents de la mostra de Secundària ha respost
que Normal, mentre que l’altre 43% ha dit que creu que entre Bastant i Molt tal i com es pot
veure al gràfic següent:

Grau d'apoderament sobre la sostenibilitat alimentària
i les causes que provoquen les desigualtats entre els
països del Nord i del Sud ha anat en augment?
Poc
14%

Molt
29%

Bastant
14%

Normal
43%

En el cas dels tres centres educatius de primària els resultats són els següents:
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ESCOLA LLUÍS VIVES: A la mateixa pregunta sobre si s’ha contribuït a obtenir l’ objectiu general
del projecte a través de l’apoderament de l’equip docents, a l’escola Lluís Vives el 70 % de la
mostra dels dos tutors que han respost que entre Bastant i Normal, tal i com es pot veure en
el gràfic circular de a continuació. Comentar també el resultat del 8% que valora com a gens és
la mateixa coordinadora de cicle infantil esmentada en l’apartat anterior referent a l’escola
Lluís Vives, ja que creuen que les activitats proposades han sigut insuficients i, que les que
s’han proposat han sigut molt semblants a les que ja duien a terme en el centre

Grau d'apoderament sobre la sostenibilitat alimentària i les causes
que provoquen les desigualtats entre els països del Nord i del Sud
ha anat en augment?
Molt
Gens
0%
Bastant
8%
Poc
33%
25%
Normal
34%

ESCOLA CAVALL BERNAT: Amb la mostra de les 5 tutores i tutor de la població de 8 docents de
l’escola Cavall Bernat, se n’extreu que el 80% creu que l’apoderament sobre l’objectiu general
està en un nivell normal, és a dir, el terme mig dels cinc nivell a escollir, tot i que el 20% creu
que té bastant grau d’apoderament, tal i com es mostra al gràfic següent:

Grau d'apoderament sobre la sostenibilitat alimentària i les
causes que provoquen les desigualtats entre els països del Nord
i del Sud ha anat en augment?
Bastant
20%

Normal
80%

ESCOLA CAL MAIOL: A la mateixa pregunta sobre si s’ha contribuït a obtenir l’ objectiu general
del projecte a través de l’apoderament de l’equip docents, a l’escola Cal Maiol, el 100% de la
mostra dels dos tutors que han respost que entre Bastant i Normal, tal i com es pot veure en
el gràfic circular de a continuació
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Grau d'apoderament sobre la sostenibilitat alimentària i les
causes que provoquen les desigualtats entre els països del Nord i
del Sud ha anat en augment?

Bastant
50%

Normal
50%

Per concloure i fer sistematització de les dades extretes del volcatge d’avaluació, els i les 26
docents que han participat en l’avaluació final creuen que el seu grau d’apoderament és del
81% entre els nivell normal i molt, a la pregunta de si ha anat en augment durant el transcurs
del projecte. L’apoderament està en funció de la sostenibilitat alimentària i les causes que
provoquen les desigualtats entre els països del Nord i del Sud.

Grau d'apoderament sobre la sostenibilitat alimentària i les
causes que provoquen les desigualtats entre els països del Nord i
del Sud ha anat en augment?
Molt
8%

Gens
4%
Poc
15%

Bastant
27%

Normal
46%

APRENENTATGE I REFLEXIÓ DELS INFANTS I JOVES DELS 4 CENTRES
EDUCATIU
El grau d’aprenentatge dels col·lectius d’infants i joves participants ha anat condicionat per
l’edat de cada grup i també en la mesura presa per avaluar aquests resultats. En el cas de
Secundària s’ha pres com a eina avaluadora la puntuació que finalment el jurat ha donat a
cadascun dels alumnes en la defensa del projecte, així com també les conclusions i proposta
transformadora aportada pels grups dels alumnes que han treballat el malbaratament i la fam.

21

En el cas de l’alumnat d’Infantil i Primària l’avaluació sobre l’aprenentatge i reflexió dels
infants prové de les aportacions de les mares i pares a partir de la circular, que en punts
anteriors es pot veure, mitjançant converses informals amb les i els mestre sobre l’evolució
d’ells i elles i mitjançant el personatge de la Kuka, el fil conductor, que ha servit també per
valorar els aprenentatges assolits en cada missió i les reflexions finals que ha fet la globalitat
dels alumnes amb la última visita a l’escola. Els resultats d’Infantil de l’escola Lluís Vives no
s’han avaluat amb el fil conductor ja que les mestres, coordinadora de cicle i cap d’estudis, van
creure oportú no fer aquesta avaluació donada l’edat dels infants.

APRENENTATGE I REFLEXIÓ DE L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA
En el cas de Secundària s’observa que el 68% dels alumnes, que correspon a 19 joves tenen
una nota Global de 7 o més, en comparació al 32 % que representa un nombre de 9. La
mitjana de notes a partir dels i les 28 alumnes és de 6,9 de puntuació. El promig de la
puntuació del 68% és de 8 i el promig del 32% és de 4,5, on es destaca que 4 alumnes tenen
una nota de 4 o menys. Val a dir que les característiques del centre educatiu són d’alta
complexitat i que per l’evolució de l’alumnat en altres assignatures és molt positiu que només
quatre persones de 28 finalment hagin suspès el Crèdit de Síntesi.

Grau d'aprenentatge de l'alumnat de
Secundària
Alumnat amb 7 o més com a nota global del projecte
Alumnat amb menys d'un 7 com a nota global del projecte

32%
68%

APRENENTATGE I REFLEXIÓ DE L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA
En el cas d’infantil i Primària, l’aprenentatge i reflexió dels infants que s’ha avaluat a través
del personatge de la Kuka i per tal de precisar l’aprenentatge de l’alumnat respecte els
conceptes i eixos treballats, s’ha considerat oportú dividir el conjunt d’infants de tots els
centres educatius per cicles: Inicial, Mitjà i Superior. Cal dir també que els resultats que es
presenten pertanyen als tres centres educatius d’Infantil i Primària i, tenint en compte que de
l’escola Cal Maiol finalment només ha participat l’alumnat de Cicle Superior, els resultats tant
de Cicle Inicial com Cicle Mitjà són només els provinents de l’alumnat de Cavall Bernat i Lluís
Vives. A més, la divisió de resultats per cicles també recau en la diferència d’activitats
realitzades ja que, com es tracta d’un projecte cooperatiu i transversal, l’alumnat ha dut a
terme diferents activitats respectant el seu nivell d’aprenentatge i aportant la seva recerca als
resultats comuns dels altres cursos participants.
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Així mateix, per avaluar i conèixer l’aprenentatge i reflexió de l’alumnat hem partit de dues
preguntes en l’avaluació final del projecte. La primera se centra en el grau d’aprenentatge ja
que qüestiona “Què heu après amb les missions?”. La segona, en canvi, es dirigeix a
l’impacte que han tingut les activitats a nivell de reflexió a posteriori per part de l’alumnat ja
que pregunta: “Recordeu les missions que us va proposar la Kuka?”.

Síntesi sobre l’avaluació final de l’aprenentatge i reflexió de l’alumnat de cicle inicial
En el cas de Cicle Inicial, a la pregunta “Què heu après amb les missions?” , s’ha obtingut un
total de 20 respostes corresponent a la mostra de nens i nenes d’aquest cicle, que suposa un
21,3% del total d’alumnat de primer i segon, la població de 94 alumnes participants de Cicle
Inicial de les dues escoles). L’ítem que ha obtingut un grau d’aprenentatge més significatiu és
“Aprenentatge sobre fruites i verdures”, amb un 30% de les respostes efectuades. Els altres
ítems que compten amb uns percentatges d’aparició majors en les respostes de l’alumnat de
Cicle Inicial dels dos centres educatius de Primària són “Origen de les fruites i verdures que
consumeixen” i “Plantació i germinats”, amb un 25% cadascun.

Freqüència del grau d'aprenentatge en les activitats
dels cursos: 1r i 2n
Aprenentatge fruites i
verdures

10%

Estampació i forma

30%
25%

Plantació i germinats

10%
25%

Origen fruites i verdures

Pel que fa a la pregunta “Recordeu les missions que us va proposar la Kuka?” per valorar
l’impacte, s’ha obtingut mitjançant una mostra de 17 respostes de nens i nenes, que suposa
un 18,1% del total d’alumnat de primer i segon (94 alumnes participants de Cicle Inicial de les
escoles Cavall Bernat i Lluís Vives). L’ítem que més ha destacat és la “Recollida d’etiquetes”,
amb un 47%, que consistia en la recerca de les etiquetes de les fruites i verdures consumides
pels nens i nenes a les seves llars i també al menjador de l’escola. El segon ítem que obté una
major freqüència d’aparició en les respostes de l’alumnat és el referent a l’activitat de la
sortida al mercat de Sants, amb un 23%.
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Freqüència d'impacte de les activitats dels cursos: 1r i 2n
Recollida etiquetes

18%
12%

Sortida al mercat de Sants

47%

Posar les etiquetes al mapa
23%

Taller de llavors

Síntesi sobre l’avaluació final de l’aprenentatge i reflexió de l’alumnat de Cicle Mitjà
Pel que fa a l’alumnat de Cicle Mitjà de Cavall Bernat i Lluís Vives, a partir de la mostra de 42
de nens i nenes, que suposa un 44,2% del total de la població de 95 alumnes participants de
tercer i quart (Cicle Mitjà de les escoles Lluís Vives i Cavall Bernat), l’ítem més valorat en la
pregunta de l’avaluació final sobre el grau d’aprenentatge en les activitats és el de “Plantació
i cultiu” de fruites i verdures amb un 31%. El segon ítem que l’alumnat valora que ha assolit
un grau superior d’aprenentatge, ja que és el segon percentatge més elevat amb un 17%, es
refereix a la “petjada ecològica”. Mentrestant, en tercer lloc s’hi situa la “conservació de
fruites i verdures” amb un 14%.

Freqüència del grau d'aprenentatge en les
activitats dels cursos: 3r i 4t
Petjada ecològica
7%
5%

Conservació fruites i verdures
17%
Origen fruites i verdures

10%

Parc Agrari

5%

14%

Plantació i cultiu
Tipus de fruites i verdures

2%
31%

9%

Experts en pebrots
Diferències pagesia i aliments
Nord-Sud
Preu just pels pagesos

En el cas de la pregunta referent a l’impacte de les activitats, s’han obtingut un total de 24
respostes de nenes i nens, que suposa un 25,3% del total d’alumnat de tercer i quart (95
alumnes participants de Cicle Mitjà dels dos centres educatius). Els infants de Cicle Mitjà han
destacat que els tallers o missions més significatius són l’excursió al Parc Agrari del Baix
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Llobregat (25%) i les activitats per buscar l’origen de les fruites i verdures (25%). Tot i això, en
els resultats de les preguntes apareixen molts ítems diferents.

Freqüència d'impacte de les activitats dels
cursos: 3r i 4t

8%

4%

9%

Entrevista al càtering
Origen dels productes
Posar les etiquetes al mapa
25%

17%

Excursió al Parc Agrari
Entrevista a la cuinera
Experts en el pebrot

8%

4%

Taller de melmelades
Elaboració de sucs naturals

25%

Síntesi sobre l’avaluació final de l’aprenentatge i reflexió de l’alumnat de Cicle
Superior
I respecte als infants de Cicle Superior, a partir de la mostra de 35 respostes de les nenes i nens
de les tres escoles participants, que suposa un 25,7% del total d’alumnat de cinquè i sisè (136
alumnes participants de Cicle Superior de les tres escoles). Els resultats respecte a la primera
pregunta mostren que l’aprenentatge més significatiu en el conjunt dels tres centres
educatius, tenint en compte les freqüències d’aparició en les respostes sistematitzades, és la
“Plantació, cultiu i collita” amb un 37% gràcies als coneixements extrets a les sortides al Parc
Agrari del Baix Llobregat de la mà de Central Parc i SomBici. Tot seguit, els altres dos ítems
més valorats i que han rebut el mateix nombre de respostes es refereixen a la “Petjada
ecològica” i als “Productes de proximitat i temporada”, amb un percentatge del 17%
cadascun.
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Freqüència del grau d'aprenentatge en les activitats
dels cursos: 5è i 6è
3%
9%

Origen dels aliments
8%

Intermediaris
9%

Petjada ecològica
Productes de proximitat i
temporada
Plantació, cultiu i collita

17%
37%

Espais de consum
responsable
Conservació de fruites i
verdures

17%

Pel que fa a la qüestió de l’impacte de les activitats en l’alumnat que hem obtingut en
l’avaluació final, s’ha obtingut un total de 22 respostes que suposa un 16,2% del total
d’alumnat de cinquè i sisè (136 alumnes participants de Cicle Superior de les tres escoles). Per
tant, podem constatar que també hi apareix un gran nombre d’ítems diferents respecte a
l’impacte de les activitats en l’alumnat. Els aspectes més significatius en Cicle Superior, tenint
en compte les freqüències d’aparició en les respostes sistematitzades, són la visita als grups
de consum i fruiteries ecològiques del barri i la petjada ecològica, amb un percentatge del
23% cadascun dels ítems.

Freqüència d'impacte de les activitats dels cursos: 5è i 6è
Elaboració del mapamundi
4%
9%

9%

Petjada ecològica

23%

14%

Visita a grups de consum i
fruiteries
Joc de rol
Origen dels productes

9%

Sortida al Parc Agrari
9%

Taller de conserves

23%

Taller de sucs

Una vegada desgranats els resultats referents a la primera pregunta sobre el grau
d’aprenentatge en les missions, podem concloure que l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior
ha assolit un grau d’aprenentatge superior en ítems semblants, ja que la “Plantació i cultiu”
(31% i 37%, respectivament) i la “Petjada Ecològica” (17% i 17%) són els dos aspectes que han
obtingut més respostes. En canvi, l’alumnat de Cicle Infantil ha valorat que ha assolit un major
grau d’aprenentatge en ítems com “Aprenentatge sobre fruites i verdures”. Cal tenir en
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compte que aquest cicle educatiu no ha realitzat activitats com la petjada ecològica i la sortida
al Parc Agrari, sinó que ha desenvolupat un altre tipus de tasques.
En el cas de la segona qüestió referent a l’impacte de les activitats, podem assegurar que es
manté la tendència d’obtenir uns resultats similars entre el Cicle Mitjà i el Cicle Superior, amb
l’aparició de múltiples ítems que han obtingut freqüència de resposta a l’avaluació final. Tot i
això, en aquest cas els ítems que més han destacat no coincideixen ja que per l’alumnat de 3r i
4t les activitats amb més impacte són la sortida al Parc Agrari i l’origen dels productes i, en
canvi, pels infants de 5è i 6è els més rellevants han sigut la petjada ecològica i la visita als grups
de consum i fruiteries. Mantenint la tònica de la primera pregunta, el Cicle Inicial tampoc ha
dut a terme el mateix tipus d’activitats i, per això, l’ítem més destacat és la recollida
d’etiquetes.

RESULTATS SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
GRAU I NOMBRE DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DELS 4 CENTRES
EDUCATIUS
Les famílies de l’alumnat de primer i segon de dos dels tres centres educatius d’Infantil i
Primària, concretament Lluís Vives i Cavall Bernat, han participat en una de les activitats a fer
des de casa, el recull d’etiquetes de les tres fruites i verdures dels productes a escollits a
treballar amb més profunditat en el projecte. No obstant, encara en el cas de no tenir aquests
productes van aportar etiquetes d’altres que sí que tenien en aquell moment a les llars.
Aquest nombre de famílies és el valor de 94, que van aportar etiquetes en unes fitxes per
poder posar al mapa col·lectiu que entre totes els cursos han anat elaborant i construint de
manera cooperativa. A més, els pares i mares d’aquest col·lectiu d’alumnes van respondre una
circular on es valorava el projecte i l’aprenentatge dels seus fills i filles, sent 137 les circulars
omplertes i, per tant, les famílies participants.
En el cas de Secundària, les famílies de l’alumnat, concretament més les mares, van participar
contestant l’enquesta formulada pels i les joves estudiants a l’aula, amb la finalitat d’obtenir
resultats sobre el malbaratament a les llars del seu barri/districte. En el projecte implementat
en 1 centre de secundària, l’INS Montjuïc, dels 30 alumnes de 3r d’ESO han participat 28 i,
entre el segon i el tercer dia van participar el 93 % de les seves famílies en el projecte
responent a les preguntes de l’enquesta elaborada per l’alumnat i dirigida als consumidors
finals dels habitatges de Sants-Montjuïc. Les famílies han fet també de protagonistes i
referents alhora de participar com a mostra de la població del districte de Sants-Montjuïc, de
les quals es van extreure resultats sobre els índexs de malbaratament a les llars (supermercats,
restaurant i habitatges) del districte. No obstant, podríem dir que ha participat més del 100%
de les famílies de l’alumnat ja que en el cas de 3 alumnes de 3r A a més a més van participar
els avis, ampliant el cercle familiar i la participació d’aquests. A continuació es mostra un
exemple de l’enquesta dirigida a les famílies, elaborada tan per 3r A (17 alumnes) com per 3r B
(13 alumnes):
27

Enquesta a les famílies 3r A(consumidors finals)
1. Acabes llençant el menjar de la nevera de casa teva (caducat, sobres...)?
Sí / No
2. Acabes llençant el menjar que et sobra del plat a les escombraries?
Sí / No
3. Acabes llençant menjar del rebost o l’estanteria?
Sí / No
4. Tria un d’aquests grups d’aliments que sigui el que acabis llençant més a les escombraries?

- Carn

- Làctics

- Peix

- Fruita

- Verdura

- Pasta, pa i arròs

Enquesta a les famílies 3r B (consumidors finals)
1. Acabes llençant el menjar de la nevera de casa teva (mal estat, caducat, sobres...)?
Sí / No
2. Cuines menjar de més i l’acabes llançant a les escombraries?
Sí / No
3. Quan vas a comprar, en compres una mica més del que necessites?
Sí / No
Aleshores, tenint en compte la participació de les famílies en el projecte de manera directe
ha sigut un total de 167, més del doble de la participació prevista inicialment.
Cal dir també, que prèviament amb l’inici del projecte El Dret a l’Alimentació, realitat i
conseqüències al Sud i al Nord, cadascuna d’elles van rebre informació sobre el projecte en el
moment de rebre la circular per signar els drets d’imatge de les seves filles i fills.
Per acabar, dir que a continuació es presenten els resultats obtinguts de l’avaluació que les
famílies de l’alumnat dels tres centres educatius d’Infantil i Primària van fer del projecte i de
l’aprenentatge dels seus fills i filles.
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SÍNTESI DE LES DADES I RESULTATS D’AVALUACIÓ DE LES FAMÍLIES DELS 3 CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMÀRIA
La població de famílies de la qual partim dels tres centres educatius de primària que han
participat en el projecte “El Dret a l’alimentació al Sud i al Nord: Consciència global,
transformació local” respon a un nombre de 402, sent igual al nombre d’alumnes participants
(sense tenir en compte que diferent alumnat de l’escola pot tenir els mateixos progenitors o
que alumnes estiguin en centre de menors tutelats). La font d’informació utilitzada ha sigut
una circular dirigida a les famílies un cop finalitzades les accions del projecte a les aules,
garantint així la participació d’aquestes en l’avaluació tant del projecte com de l’aprenentatge
dels seus fills i filles. En aquesta mateixa circular també s’indicava un apartat d’”observacions”
per tal de saber si hi havia alguna altra cosa que volien aportar les famílies. A continuació
s’indiquen les preguntes realitzades, que s’havien de valorar de l’1 al 10, entenent l’1 com el
valor més inferior i 10 com la màxima puntuació:



Quina satisfacció teniu amb la implementació d’aquest projecte a l’escola?
Quina opinió teniu sobre l’aprenentatge dels vostres fills/es durant el
desenvolupament d’aquest projecte?

Participació i satisfacció de les famílies dels tres centres educatius de primària
Escola Lluís Vives: L’alumnat participant en el projecte de l’escola Lluís Vives és d’un total de
233 alumnes i el nombre de famílies que han contestat l’enquesta han sigut 52 famílies,
suposant el 22,3 % del total de les famílies de l'escola. El valor mig sobre la satisfacció que
tenen amb la implementació d’aquest projecte és de 8,4 i la moda és de 10, sent el valor més
puntuat. Sobre l’opinió vers l’aprenentatge dels seus fills i filles ho puntuen amb un 8,6 de
mitjana, sent la mode 10.
Escola Cavall Bernat: Dels 135 alumnes de l’escola Cavall Bernat que han participat en el
projecte, les famílies participants han sigut 65. Això suposa el 48% de les famílies de
l'alumnat, que han puntuat de mitjana amb un 8,8 tant la satisfacció que senten amb el
projecte com l’aprenentatge dels seus fills i filles. La mode de les dues qüestions ha sigut de
10, el valor més alt.
Escola Cal Maiol: De 34 alumnes participants a l’escola Cal Maiol han participat 20 famílies,
suposant el 60% de les famílies de l'alumnat. La mitjana de respostes de la pregunta 1,
utilitzant escala Lickert d’1 a 10 té un resultat de 8,3 amb una mode de 8. L’opinió sobre
l’aprenentatge dels fills i filles es valora amb un 7,9 com a mitjana, sent 7 i 10 les puntuacions

Percentatges segons la població de cada
centre educatiu
17%
46%

Cal Maiol
Cavall Bernat

37%

Lluís Vives

29

més repetides, és a dir, com a valors bimodals apareix el 7 i el 10.
La mitjana de participació de les famílies de la població de 402 alumnes de les 3 escoles
participants és de 34,1%. Aquest percentatge representa el nombre de les 137 famílies
participants en comparació a les 402 totals, sent respectivament les famílies de Cal Maiol que
més han participat, seguit de Cavall Bernat i, per últim, Lluís Vives partint de la població de
cada centre educatiu i no de la població global de 402 famílies. No obstant, cal dir també, que
a l’Escola Lluís Vives es va fer una presentació del projecte a petició de les famílies amb la
participació presencial de 14 representants amb l’anterior projecte “El Dret a l’alimentació,
realitat i conseqüències al Sud i al Nord”.

Conclusions de les dades d’opinió i satisfacció de les famílies dels tres centres
educatius de primària
El que més han respost els pares, mares i/o tutors/es vinculat a la satisfacció del projecte, en
l’apartat de comentaris ha sigut la realització d’activitats en relació amb fruites i verdures i
que les seves filles i fills estan contentes i contents. Es pot observar a través d’exemples com:
“Me ha gustado mucho porque ahora Diego sabe como se fabrica la melmelada que tanto le
gusta”, “Estic molt contenta, m'agrada molt el projecte, però poc a poc hem de fer que creixi
més”, “El tema de la alimentación a mi me parece que es muy importante y si se le enseña a
un niño cómo realizarlo de manera correcta me parece una excelente idea”, “El projecte ha
estat molt bé i al meu fill li ha agradat molt”.
Sobre l’aprenentatge en l’apartat de comentaris, s’ha fet molta referència als nous hàbits de
consum saludables que estaven incorporant les seves filles i fills. Aquest resultat fa
referència també a l’impacte del projecte i l’assoliment de l’objectiu general del projecte.
Amb exemples com “Ara el meu fill em fa una mica més de cas quan li dic que mengi verdures,
ha après molt, estic molt contenta”, “Éste proyecto es muy bueno para la salud del niño”, “Que
això ajuda a les famílies a ajuda a que mengin millor”.
Tal i com es pot veure en la taula que es presenta a continuació, la satisfacció mitjana que han
valorat tenir la mostra de les 137 famílies participants és de 8,5 sobre la implementació del
projecte, tenint doncs molta satisfacció. Responent sobre l’opinió que tenen sobre
l’aprenentatge assolit pels seus fills i filles, la mitjana puntuada és de 8,4, valorant molt
positivament la contribució del projecte al canvi d’actituds i hàbits.
1. Quina satisfacció teniu amb la implementació
d'aquest projecte a l'escola?
Total Puntuació Mitjana
8,5
2. Quina opinió teniu sobre l'aprenentatge dels
vostres fills/es durant el desenvolupament d'aquest
projecte?
Total Puntuació Mitjana
8,43333333
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Conclusions sobre el grau de participació de les famílies dels 4 centres educatius
Partint de que tenim una població de 430 alumnes de les 3 escoles i 1 Institut de Secundària
participants, han participat un total de 167 famílies, sent el 38,8 % de la població total de
famílies dels 4 centres. Partint de la població de cada centre educatiu i no de la globalitat, les
famílies de l’Institut Montjuïc són qui més han participat, seguit de Cal Maiol. No obstant, cal
dir que la participació de les famílies en el projecte implementat a primària ha sigut diferent
que en Secundària, ja que en el primer han avaluat la satisfacció sobre el projecte i
l’aprenentatge dels seus fills i filles i, en el segons cas, han participat en les activitats de recull
de dades del malbaratament com a consumidors/es finals i, de manera indirecte, les famílies
també són protagonistes en els resultats de projecte.

Nombre de participació famílies en el projecte en 3 centres
educatius de primària i 1 de secundària
Població de cada centre educatiu
28
30

INS Montjuïc
Lluís Vives

233

52

Cavall Bernat
Cal Maiol

Families de cada centre educatiu

135

65
20
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SINERGIES ESTABLERTES AMB AGENTS TRANSFORMADORS DEL
TERRITORI
Amb el projecte anterior que va finalitzar al novembre de 2016 es van establir 14 sinèrgies
amb agents del territori i, amb el present projecte s’han aconseguit 11 sinèrgies més per donar
resposta a les necessitats col·lectives i promoure alternatives per afavorir un desenvolupament
social, ambiental i econòmicament més just i sostenible als barris. És doncs un èxit obtenir una
totalitat de 25 sinèrgies amb agents transformadors del territori, ja que es partia de la
premissa d’aconseguir 15 sinèrgies i, amb la nova xarxa són 10 més de les previstes durant la
implementació del projecte en el curs escolar 2016/2017, sent doncs, més del 100% el grau
de participació dels agents del territori.
Cal dir també que el nombre d’aquests agents ascendeix al nombre de 63 persones que han
participat de manera directe i, tenint en compte que la premissa eren 80 persones, s’ha
assolit el 78,75%.
La distribució d’aquesta població segons el gènere és de 38,1% homes i 61,9% dones,
reforçant així la premissa de que l’àmbit de la cura i l’àmbit privat on s’ubica l’alimentació
està més representat per dones.
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Distribució de gènere dels agents transformadors del
territori
Homes
38%
Dones
62%

A continuació es detallen els agents que composen la globalitat de les sinèrgies. Durant el
primer trimestre escolar del curs 2016/2017 i amb el projecte “El dret a l’alimentació: Realitat i
Conseqüències al Sud i al Nord”:
-

La Mercantil de contes
Desvestint aliments
Càtering Endermar
AlimentArt
Alimentación Comedores Escolares SL
Central Parc
Mercat de Sants (4 establiments)
Capità Enciam
Terra Mullada
L’Economat Social
Associació Panxacontenta, Associació per a la difusió de l’esperit d’un consum Crític i
Responsable

Durant el segon i tercer trimestre escolar del curs 2016/2017 i amb el present projecte “ El
dret a l’alimentació al Sud i al Nord: Consciència global i transformació local”:
A través de tallers de cuina ecològica, de proximitat i creativa:
-

Oriol Petit
Anay Bueno
Alicrudisana
Cuina&Ambulants
Espigoladors (Ha treballat també amb el col·lectiu d’infantil i Primària i, a priori,
l’agrupació estava destinada al públic de Secundària).
Rosa Pinyol narradora oral

Mitjançant l’exemple de bones pràctiques per fer prevaldre la Sostenibilitat a nivell ambiental,
econòmic i Social:
-

SomBici
Espigoladors
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-

Cal Notari
La Garrofera
La Colmena dice sí

A més, d’aquests nous agents també van participar altres que ja s’havien involucrat durant el
primer trimestres com:
-

Central Parc
Mercat de Sants (4 establiments)
Capità Enciam
Terra Mullada
L’Economat Social
Associació Panxacontenta, Associació per a la difusió de l’esperit d’un consum Crític i
Responsable

Val a dir també, que aquests alguns d’aquests agents formen part de col·lectivitats que,
malgrat no totes les persones que en formen part hagin pogut participar, s’han interessat en
formar-ne part i s’ha decidit de manera assembleària, sent doncs un total de 150 persones més
que han rebut informació de manera directa sobre el projecte. A més, tenint en compte les
nou enquestes que els 28 alumnes de Secundària va realitzar als consumidors/consumidores,
als restaurants, supermercats i botigues del barri/districte i, fent èmfasi en que la majoria de
persones que contestaven estaven acompanyades per una o dues persones més ascendeix a
un total de 504 que, sumades a les 150 fan un total de 654 persones que tenen informació
directament del projecte dut a terme per l’alumnat d’Infantil i Primària de les tres escoles i
del centre educatiu de Secundària, a més de participar a partir de la seva experiència en el
projecte.
L’opinió general de tots els agents esmentats anteriorment un cop es presentava el projecte
per establir la viabilitat de participació va ser que el projecte era molt necessari
implementar-lo a nivell educatiu, ja que tant els infants com els joves han de tenir cura del
món en què vivim i era important poder-ho aprendre des d’edats ben tempranes. Altres
opinions dels agents era que els agradaria que els seus fills i filles poguessin participar en un
projecte com aquest i poder-se familiaritzar amb temes quotidians que respecten valors de
justícia global. Afegien també que és un tema molt global i, per tant transversal a les
assignatures obligatòries tan en l’Educació Infantil i Primària com en Secundària i que trobaven
interessant la viabilitat del projecte perquè, a més, creava una xarxa d’agents amb els centres
educatius.
De manera indirecte, ha rebut informació sobre el projecte la mitja de 15 persones que han
participat en els Seminaris d’EpJG i APS que l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat i on les
tècniques del projecte han participat explicant el projecte. A més, a les Jornades d’Educació de
Barcelona per la Justícia Global també es va tenir l’oportunitat de poder ser un exemple més
de projectes que s’estaven duent a terme a la ciutat de Barcelona amb una participació també
de 15 persones en la taula rodona de col·loqui d’experiències. Durant aquestes experiències
l’Ajuntament va repartir un resum de la informació de cadascun dels projectes que
participarien a les taules d’experiències on 4 projectes educatius estaven explicats a través
d’un petit resum. Aquests tríptics van estar en mans de totes les persones assistents, al
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voltant d’unes 150 persones. La visualització del Vídeo presentat als Premis Llaurant
Barcelona i que explica l’experiència i el projecte a les usuàries ascendeix a un nombre de 43.
Cal dir també que el Diari de l’Educació, així com també Educa Barcelona han rebut
informació sobre el projecte, interessant-se finalment per la Metodologia d’Aprenentatge i
Servei ja que la línia a exposar eren projecte sobre el Malbaratament alimentari i encara no
havien començat les accions a les aules amb el crèdit de Síntesi. La reproducció del vídeo es
pot trobar en aquesta adreça i compta amb 152 visualitzacions. A més, amb l’aparició a la
ràdio de Betevé explicant el projecte d’ApS que ha dut a terme l’entitat, també es va tenir
l’oportunitat de poder explicar el projecte d’EpJG, podem assegurar que unes 100 persones
van escoltar l’experiència. A través de les xarxes de DESOS com el Bloc col·lectiu, Twiter i
Facebook es pot dir que ha rebut informació unes 300 persones partint de la premissa de que
no tots ni totes les seguidores del Facebook i de Twiter hagin pogut veure les notícies, Afegir
que en els centres educatius altres mestres i docents que no han participat de manera directa
han tingut informació sobre el projecte i, concretament, l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut
Montjuïc també va poder participar en el Joc de Rol inicial organitzat per Espigoladors i
començar l’efecte cascada, resultant doncs 60 persones més que tenen informació de manera
directe i indirecte.
Com a conclusió dons, el projecte ha arribat a 1489 persones beneficiàries alienes als centres
educatius, més del 100% inicial proposat, ja que a partir dels diferents espais per a la difusió
de la transformació a través de les noves tecnologies (bloc col·lectiu, vídeo) i accions de
sensibilització celebrades en diferents espais de la ciutat obertes a les famílies i veïnat dels
barris s’esperava sensibilitzar a 1168 persones.

34

RESULTATS DELS MECANISMES
PLANTEJATS INICIALMENT
Els mecanismes utilitzats per tal d’assolir l’objectiu específic del present projecte responen a
un continu de qüestions que es poden resoldre a través dels resultats de les avaluacions de la
mostra dels 26 docents de la població participant de 49, a través de les observacions de les
famílies i a través de les avaluacions de l’alumnat mitjançant la mostra de 297 alumnes de
primària i secundària dels 430 totals que han participat.

RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA DETECCIÓ DE
NECESSITATS I INQUIETUDS
A nivell de la docència, el 73% va respondre que va participar des de l’inici en el disseny de les
activitats del projecte encara que el 100% diu que s’han desenvolupat activitats adaptades a
les necessitats del centre, així com també que s’hagi desenvolupat un projecte de forma
col·lectiva.
Aquests resultats són molt importants pel projecte ja que una de les prioritats de l’entitat amb
els projectes que es desenvolupen tan per l’Educació de la Justícia Global com per Cooperació
parteixen de la base d’adaptar-se a les necessitats reals que presenten els diferents contextos
amb els diferents individus. Per tant, que la docència dels 4 centres educatius responguin que
el projecte s’ha dut a terme entre totes i tots i ajustat a les demandes específiques indica
que la metodologia emprada ha sigut l’adient en cada cas.
Total de docents que han respost "Sí"

Total de docents que han respost "No"
0%

100%

El grau d’adaptació al currículum de mitjana que creuen tenir el 79% dels tres equips docents
de primària i partint dels continguts treballats a les aules amb docents i alumnat és entre
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bastant i molt, amb comentaris d’aquest tipus: “Hem adaptat els continguts a cada cicle”,
“S’ha tingut en compte a l’hora de programar-ho i, també, a l’hora de dur-ho a terme” i “Hem
aprofitat molt per treballar la vinya”.
Les millors valoracions venen de la mà de l’escola Cavall Bernat i és per aquest motiu que
l’entitat es planteja que per tal de millorar el projecte, amb la continuïtat d’aquest:
Es treballarà amb els tutors i tutores o amb un equip docent liderant reduït.

Grau d'adaptació dels continguts del projecte al
currículum de les aules dels 3 centres educatius de
primària
Molt
11%

Gens
0%

Poc
0%

Normal
21%

Bastant
68%

Sobre el grau d’adaptació a les necessitats de currículum que presentava el Crèdit de Síntesi a
l’INS Montjuïc, segons la mostra dels i les 7 docents de la població d’onze que formen part de
Secundària, el 72% valora que està entre els nivells Bastant-Molt també, coincidint amb els
centres educatius de primària.

Grau d'adaptació dels continguts del projecte al
currículum de les aules del Crèdit de Síntesi de Secundària
Molt
29%

Normal
28%

Bastant
43%
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RESULTATS DE GENERACIÓ D’OPINIÓ, AUTONOMIA I AFAVORIMENT DE LA
SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT
Grau i Opinió dels i les docents dels 4 centres educatius participants sobre l’alumnat
Segons la mostra dels i les 7 docents de Secundària de l’institut Montjuïc, un 57% opina que el
nivell d’entusiasme i motivació de l’alumnat està entre Bastant i Molt, durant el treball dels
diferents continguts del crèdit de síntesi. El 43% restant creuen que el nivell de satisfacció és
normal. Dues de les observacions escrites diuen que el que més els i les ha motivat és el
tema general “malbaratament alimentari” i “ M’ha sorprès la implicació emocional dels
alumnes amb els resultats”.

Grau de motivació de l'alumnat de
Secundària segons la mostra de 7 docents
Molt
29%

Normal
43%

Bastant
28%

Pel que fa als tres centres educatius de primària, l’equip docent ha puntuat la motivació de
l’alumnat entre bastant i molt amb un 79%. El 5% que contesta que el grau de satisfacció és
poc i que es pot veure a la gràfica circular de a continuació pertany a coordinadores de Cicle
infantil. Aquest resultat fa reflexionar a l’entitat per revisar la futura implementació millores
en la consecució d’objectius en la línia d’EpJG i, es decideix no incloure a priori els cursos
d’Infantil.

Grau de motivació i satisfacció de l'alumnat
dels tres centres educatius de Primària
Molt
21%

Poc
5%Normal
16%

Bastant
58%

Dins de la pregunta formulada per obtenir aquests resultats, en l’apartat “Indica quina
activitat/s creus que els ha agradat més (amb una resposta lliure sense llistat a escollir) les
diferents docents han afegit comentaris com:
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1. La visita i contacte amb la terra al Parc Agrari del Baix Llobregat
2. La visita al Parc agrari i les activitats amb el Jordi
3. Tot en conjunt, però destacaria la primera visita de la Cuca i la presentació del projecte. Les
sortides pel barri, la bicicletada i el taller de conserves.
4. Les visites de la Kuka i el taller de germinats
5. Totes
6. Els ha encantat poder anar al mercat a investigar i a fer l'entrevista
7. Els alumnes s'han motivat molt, tot i que les activitats dirigides tenen més grau de satisfacció
que les individuals ja que , en general, l'hàbit de treball a casa és baix
8. Joc de Rol del comerç (gran superfície, botiga, directe a productor), Visita a l'Espai Obert del
districte de Sants Montjuïc, mapamundi i Petjada ecològica.
9. Tallers on els membre del projecte han explicat diferents aspectes relacionats amb
l'alimentació

Els primers dos comentaris corresponen al tutor i tutora de l’escola Cal Maiol, els tres següents
a l’escola Cavall Bernat i, a partir de la resposta 6 a l’escola Lluís Vives. Cal dir que les diferents
activitats esmentades fan referència a diferents cursos i, per tant, a diferents activitats que
s’han adaptat a cadascun dels cicles.
Agrupant les dades dels 4 centres educatius es conclou amb què el grau de motivació de
l’alumnat des de Infantil fins a Secundària, és a dir, de 3 a 17 anys és del 73% entre bastant i
molt. Aquest punt és a destacar ja que es parteix de que la satisfacció i motivació són els
factors clau per desenvolupar una aprenentatge arrelat. Tenint en compte que finalment la
docència no ha fet servir les rúbriques com a eina d’aprenentatge, és aquest ítem el que
s’equipara a grau d’aprenentatge i impacte.

Grau de motivació i satisfacció de l'alumnat dels quatre
centres educatius
Poc
4%
Molt
23%

Normal
23%

Bastant
50%

A continuació es detallaran els resultats dividits per cicles per concretar més sobre les
activitats que han resultat més motivadores i, per tant, més significatives per l’alumnat.
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Grau i Opinió de l’alumnat de Primària dels 3 centres educatius participants
Les dades dels tres centres educatius de primària només provenen de l’alumnat de 6 a 12 anys,
ja que en l’escola on també ha participat l’alumnat d’infantil, Lluís Vives, l’equip directiu va
creure convenient no extreure’n dades perquè seria complicat per les edats dels infants.
Els resultats provenen de la sistematització de les opinions que l’alumnat va donar a 4
preguntes de manera verbal, aprofitant l’última visita del fil conductor, la Kuka, i s’han agrupat
per cicles, ja que és d’aquesta manera com el projecte ha dut a terme les activitats/missions
per adaptar-se als continguts curriculars i a les necessitats del centre.
Segons el grau i opinió de l’alumnat referent a la satisfacció sobre les activitats, els ítems que
han obtingut un percentatge més significatiu d’aparició en les respostes dels nens i nenes de
1r i 2n de Primària són la visita al mercat del barri de Sants amb un 55% i la recollida
d’etiquetes als comerços i a les llars amb un 36%.

Freqüència de satisfacció de les activitats de les
missions dels cursos: 1r i 2n

3%

3% 3%

36%

Recollida d'etiquetes
Visita al mercat
Taller de germinats
Jornades de cloenda
Totes les missions

55%

En el cas dels infants de Cicle Mitjà respecte a la pregunta de l’avaluació final sobre la
satisfacció referent a les activitats de les missions, les nenes i nens de 3r i 4t han destacat les
activitats de la visita al Parc Agrari amb un percentatge del 61% i el taller de conserves, amb
un 28%. Cal destacar que l’alumnat d’aquests cursos tan sols ha inclòs tres ítems entre els més
satisfactoris.
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Freqüència de satisfacció de les activitats de les missions
dels cursos: 3r i 4t

11%

Visita al Parc Agrari
Taller de conserves

28%

Totes

61%

I, per acabar, en el cas de les nenes i nens de 5è i 6è de Primària, els resultats mostren que
les activitats que més han satisfet l’alumnat tenint en compte les freqüències d’aparició en
les respostes sistematitzades, són les sortides al Parc Agrari i al barri. En primer lloc, un 42%
de les nenes i nens ha valorat que l’ítem preferit és la visita al Parc Agrari del Baix, mentre que
el segueix amb un 20% del total de respostes l’activitat de la sortida al barri, consistent en una
visita a fruiteries ecològiques i grups i cooperatives de consum.

Freqüència de satisfacció de les activitats de les
missions dels cursos: 5è i 6è
5%

9%

2%

Elaboració de sucs naturals

11%

Joc de rol
Sortida al barri
20%

Petjada ecològica
Elaboració del mapa
Sortida al Parc Agrari

42%

9%

2%

Taller de conserves
Totes

Pel que fa a l’alumnat de Primària, respecte la qüestió referent a la necessitat d’implementar
o mostrar predisposició a canvis en les missions i activitats del projecte, l’obtenció de 18
respostes respecte al total d’alumnat participant en el projecte suposa que només el 0,04%
dels nens i nenes van respondre que era necessari canviar alguna de les missions i activitats
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referents al projecte. Entre aquest grup de respostes, l’activitat que ha obtingut un nombre
d’aparicions superior amb 3 respostes és el joc de rol inicial del projecte, en què l’alumnat
actuava com a representant dels diferents organismes que formen part de la cadena
alimentària com la pagesia, els supermercats, les botigues i els restaurants.
En aquesta pregunta es va fer bastanta insistència per obtenir resposta de tot l’alumnat per tal
de saber si pensaven que era necessari canviar les activitats i missions, però tot i això hem
acabat extrapolant el resultat dels que no canviarien res a la resta de l’alumnat del qual no
vam obtenir resposta respecte a la necessitat de canvi en alguna de les activitats i missions en
què van participar durant el projecte.

Predisposició a canvis en les missions/activitats
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Elaboració del mapa
Joc de rol
Visita al mercat
0
Visita al
mercat
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150

200

250

300

La petjada Elaboració Visita al
ecològica del mapa Parc Agrari

3

1

3

2
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Grau i Opinió de l’alumnat de Secundària
L’opinió de l’alumnat de Secundària prové de converses informals obtingudes a partir de la
relació diària que el tècnic i la tècnica del projecte han mantingut durant el desenvolupament
de cadascuna de les sessions. A més, a partir de la valoració d’Espigoladors durant l’execució
de diverses activitats en el mateix projecte es poden treure diferents conclusions. Com a punt
a destacar ha sigut que el col·lectiu de centre obert han participat en el projecte amb una
resposta molt positiva, interessant-se i motivant-se pel continguts, resultats que la pròpia
docència no s’esperava.
Val a dir també, que degut a que l’alumnat de 3r d’ESO havia realitzat aquell mateix curs
escolar un Aprenentatge i Servei sobre el malbaratament alimentari dins de la cadena de
planificació a camp, ja tenia eines i aprenentatges assolits que ha fet que els aprenentatges a
assolir hagin tingut un grau de dificultat menor per la base de la qual ja partíem. Espigoladors
va adaptar la sessió del primer dia ja que els coneixements inicials de l’alumnat no eren nuls.
No obstant, van descobrir iniciatives que es duen a terme per intentar eradicar el
malbaratament al final de la cadena, per tal de començar a idear productes de transformació
per reduir el malbaratament a les llars del seu barri/districte, segons els resultats que
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trobarien després de fer la recerca a partir de les enquestes als consumidors i consumidores i
la discussió dels resultats. L’opinió més estesa ha sigut el gran nombre de persones que no
utilitzen les tres R, les incongruències en les respostes de les persones, la poca voluntat dels
restaurants a contestar, però sobretot fent èmfasi en el descobriment de totes les
conseqüències que té el fet de llençar el menjar i les implicacions que suposa a la
sostenibilitat ambiental, econòmica i social. El grau de titulars de drets que han assumit és
molt elevat, tal i com es pot observar en el Bloc Col·lectiu en les notícies referents al Crèdit
de Síntesi, així com també la titularitat de responsabilitats, alhora de plasmar els possibles
projectes que podríem dur a terme la població per reduir el malbaratament a les llars
(habitatge, supermercats i restaurants).

És important també dir que el grau de satisfacció ha sigut menor que l’obtingut amb
l’Aprenentatge i Servei, ja que han aprofundit molt sobre alimentació i alguns comentaris ha
sigut “sobresaturació d’informació sobre els aliments”. En canvi, l’alumnat provinent de
l’aula oberta no havia realitzat l’Aprenentatge i Servei i ha mostrat un interès elevat i
constant durant la durada del projecte. Cal destacar també que alguns joves han fet difusió a
les seves llars sobre la necessitat de canvi d’hàbits i ha explicat exemples de conductes
diferents que han anat adoptant a mesura que avançava el Crèdit de Síntesi per contribuir al
canvi global necessari per eradicar la fam mundial a partir de les petites accions diàries. Un
exemple ha sigut la compra de productes ecològics i l’aprofitament de la pell d’alguns
productes. Altres que alhora d’anar a comprar ja no pensen “millor que sobri que no que no en
falti”, la compra de productes envasats pel canvi de frescos i la interiorització de que la qualitat
dels productes no està vinculada a l’aspecte, sinó al maneig amb la qual ha sigut cultivada.
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DETECCIÓ D’ALTRES PROBLEMÀTIQUES AL VOLTANT DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ A
PARTIR DE LA REALITAT CONCRETA DE CADA CENTRE EDUCATIU
Per tal d’esbrinar si han aparegut altres problemàtiques al voltant del dret a l’alimentació a
través de l’execució del projecte, es va trobar necessari fer una pregunta oberta a l’enquesta
d’avaluació final contestada per la mostra de 26 docents, ja que ells i elles són qui treballen
cada dia amb l’alumnat i qui coneixen de més a prop totes les realitats que es va succeint i que
van apareixent.
Pel que fa a Secundària han sortit diferents resultats sobre altres problemàtiques de la fam i
el malbaratament que han explicitat els i les docents i que es poden veure a continuació les
freqüències dels ítems esmentats:

Respostes i freqüència dels diferents docents del
centre educatiu de Secundària
Falta de consciènca sobre la problemàtica

1

Manca d'accés a recursos

1

Repartiment insuficient

1

Series1

Malbaratament d'aliments en el procés
alimentari i dinàmica econòmica

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Pel que fa als tres centres educatius de primària, les altres problemàtiques que els i les
mestres han observat durant el transcurs del projecte a les aules són les següents:
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Respostes i freqüència sobre altres problemàtiques de a
més a més segons la docència dels 3 centres educatius
de primària
Comparativa de grans conreus i consum
de proximitat

1

Grans cadenes de distribució

2

EL preu injust que paguen als agricultors
per la seva collita

1

Desequilibris ambientals i econòmics

1
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Malbaratament de recursos i aliments

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Amb el què s’ha recollit dels tres centres educatius de primària es pot observar com el mapa
col·lectiu i el Joc de Rol de la pagesia ha servit per introduir temàtiques i reflexions sobre les
grans cadenes de distribució i, a més, s’han pogut observar inquietuds sobre el
Malbaratament de recursos i aliments, temàtica treballada en el cas de Secundària.
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RESULTATS
D’ASSOLIMENT
ESPECÍFIC

DEL
DE

NIVELL
L’OBJECTIU

A continuació es mostra la percepció dels diferents agents de la comunitat educativa
participants, és a dir, docents, alumnat i famílies, sobre si s’ha aconseguit propiciar la reflexió
en globalitat a tot el col·lectiu sobre les conseqüències de nostre model alimentari actual als
països del Nord i Sud i promoure alternatives per afavorir un desenvolupament social,
ambiental i econòmicament més just i sostenible als barris per afavorir el treball en xarxa i la
cohesió social i territorial.
Cal dir que, a partir de resultats esmentats anteriorment també es poden extreure resultats
sobre el grau de coneixement individual i col·lectiu de les conseqüències derivades del nostre
model alimentari a indicar per donar resultats sobre el nivell d’assoliment de l’objectiu
específic.

PERCEPCIÓ DELS DIFERENTS AGENTS IMPLICATS EN LA COMUNITAT EDUCATIVA I EL
BARRI
Percepció de la docència segons les dades de l’avaluació final
Pel que fa a la docència que va respondre l’enquesta d’avaluació final dels 4 centres educatius
participants en el projecte, podem extreure que el 54% opina que s’ha propiciat el debat i la
reflexió a tots els membres de la comunitat educativa amb un grau elevat, delimitant el
nivell entre bastant i molt i, un 23% opina que el grau és normal. Algunes de les docents en
l’apartat d’observacions ha volgut indicar i fer apreciacions com “Potser ha costat més arribar
a les famílies ja que per algunes els hi queda molt lluny”, “Amb les famílies no, però si amb
alumnes i agents del barri d'entitats diferents (Espai Obert…)” o “Amb l'alimentació sí, però
és força difícil la comunicació amb les famílies de la nostra escola”. El 23% restant estan
entre poc i gens entre els quals destaquen comentaris com “Penso que en el meu grup classe
ha arribat poc a les famílies el contingut treballat i poca participació quan s’ha demanat”. “Per
manca de temps, una llàstima”. Pel que fa a un comentari d’un docent de Secundària
opina:”S’han assolit força idees que podrien esdevenir projectes concrets”, “Molta implicació
a tots els nivells”
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Grau de propiciament de debat i reflexió a la
comunitat educativa i agents del barri i
sensibilització sobre model alimentari i
conseqüències
Gens

Poc
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Bastant

Molt
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35%
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Percepció de les famílies a través de l’enquesta final
Pel què fa a les famílies, el que més han respost els pares, mares i/o tutors/es vinculat a la
satisfacció del projecte, en l’apartat de comentaris ha sigut la realització d’activitats en
relació amb fruites i verdures i que les seves filles i fills estan contentes i contents. Es pot
observar a través d’exemples com: “Me ha gustado mucho porque ahora Diego sabe como se
fabrica la melmelada que tanto le gusta”, “Estic molt contenta, m'agrada molt el projecte, però
poc a poc hem de fer que creixi més”, “El tema de la alimentación a mi me parece que es muy
importante y si se le enseña a un niño cómo realizarlo de manera correcta me parece una
excelente idea”, “El projecte ha estat molt bé i al meu fill li ha agradat molt”. Responent sobre
l’opinió que tenen sobre l’aprenentatge assolit pels seus fills i filles, la mitjana puntuada és de
8,4, valorant molt positivament la contribució del projecte al canvi d’actituds i hàbits.

Percepció de l’alumnat a través de l’avaluació final
Pel què fa a l’alumnat d’Infantil i Primària, a partir de la pregunta de què més els havia
agradat sobre el projecte i, per tant, aquelles activitats que han produït un impacte més positiu
que són alhora les que donen peu a la reflexió, es detalla un seguit de respostes que van deixar
plasmades l’alumnat de l’escola Lluís Vives
-

M’han agradat molt les missions que ens has donat Kuka
M’ha agradat que ens ensenyessis d’on vénen els pebrots, la carbassa i la pastanaga
M’ha agradat molt que tot ha sigut molt divertit
M’ha agradat molt tot el que hem treballat
M’ha agradat molt que hem fet melmelades
M’ha agradat molt que vam fer una excursió a L’Economat Social i que vam anar a la
Colmena a veure verdures fresques
M’han agradat les coses ecològiques
M’han agradat els sucs de fruites i verdures/batuts que hem fet
M’ha agradat l’excursió a Panxacontenta
M’ha agradat molt la petjada ecològica i saber el Co2 que se’n desprèn
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Durant l’últim dia de les Jornades Culturals a aquest centre educatiu, l’alumnat va fer un mural
on va plasmar les reflexions que recollien l’aprenentatge assolit durant el projecte. D’aquesta
manera, es va adaptar també el material a cicle Infantil, ja que mitjançant dibuixos podien fer
palès allò que havia.

Sobre l’alumnat de Secundària val a dir que totes les sessions plantejades s’han adequat per
tenir un espai de debat col·lectiu i on ha participat tothom expressant el seu punt de vista i les
reflexions que els estaven produint els nous aprenentatges. S’ha intentat potenciar l’esperit
crític deixant espais a cada sessió tant per la teoria com per la discussió d’aquesta. A més, la
reflexió de l’alumnat de Secundària també es pot observar en el material de suport que van
elaborar per defensar el Crèdit de Síntesi tal i com es pot observar diferents exemples dels
diferents grups a través de les fotografies de continuació:
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GRAU DE CONEIXEMENT INDIVIDUAL I COL·LECTIU DE LES CONSEQÜÈNCIES
DERIVADES DEL NOSTRE MODEL ALIMENTARI
En el cas de Secundària s’observa que el 68% dels alumnes, que correspon a 19 joves tenen
una nota Global de 7 o més, en comparació al 32 % que representa un nombre de 9. La
mitjana de notes a partir dels i les 28 alumnes és de 6,9 de puntuació. El promig de la
puntuació del 68% és de 8 i el promig del 32% és de 4,5, on es destaca que 4 alumnes tenen
una nota de 4 o menys.
En el cas de Primària, respecte un total de 325 alumnes es disposa d’un total de 63 respostes,
un 17,9%, de les quals 30 són de nenes i 33 són de nens, és a dir, el 47,6% respon al col·lectiu
femení i el 52,4% al masculí. sobre el total de respostes comprovem que els ítems que hi
apareixen en més ocasions en tots els cicles educatius es refereixen al grau de coneixement de
les conseqüències derivades del nostre model alimentari. Per un costat, a Cicle Inicial trobem
que un 82% de les respostes hi estan relacionades, mentre que en el cas de Cicle Mitjà en fa
referència un 58% i en el de Cicle Superior hi trobem un 77%.

GRAU DE CONEIXEMENT DE LES ALTERNATIVES SOSTENIBLES I DE PROXIMITAT
EXISTENTS AL BARRI
Totes les persones que formen part de la comunitat educativa tenen un alt grau de
coneixement de les Alternatives Sostenibles i de Proximitat Existents al Barri. Pel que fa a
l’alumnat, famílies i docents d’Infantil i Primària, cadascuna de les persones té en el seu poder
el mapa realitzat a l’escola amb la localització dels agents del barri/districte visitats on poder
trobar les fruites i verdures treballades amb més detall durant el segon i tercer trimestres. A
més, en el revers d’aquest document, per a cadascuna de les escoles hi ha un calendari de
plantació i recol·lecció per saber la temporalitat dels productes i respectar el seu cicle. A
continuació es poden veure els tres exemples diferents i el calendari de temporada de
productes igual per als tres centres educatius.
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Pel que fa a les alternatives Sostenibles i de proximitat que treballen per reduir el
malbaratament alimentari tan a nivell local com global, l’alumnat va poder conèixer de la mà
d’Espigoladors diferents col·lectius que treballen per una finalitat comuna que es recull

51

sobretot dins de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12: Garantir modalitats de consum
i producció sostenibles.
Tot i així, el dia de la sortida, quan l’alumnat el tercer dia de Crèdit de Síntesi va anar a realitzar
les entrevistes als agents consumidors del seu entorn, així com persones treballadores de
l’àmbit de restauració i comerç, va poder saber observar també dues de les localitzacions de
les cooperatives i grups de consum del seu districte.

NOMBRE I QUALITAT DE LES SINÈRIGIES ESTABLERTES AMB ELS DIFERENTS AGENTS
DEL BARRI
Totalitat de 25 sinèrgies aconseguides entres els 4 centres educatius i agents de l’entorn. Es
partia de la premissa d’aconseguir 15 sinèrgies i, amb la nova xarxa són 10 més de les
previstes durant la implementació del projecte en el curs escolar 2016/2017. Així doncs, s’ha
assolit més del 100% el grau de participació dels agents del territori.
Cal dir també que el nombre d’aquests agents ascendeix al nombre de 63 persones que han
participat de manera directe i, tenint en compte que la premissa eren 80 persones, s’ha
assolit el 78,75%, amb una distribució de gènere amb 38,1% homes i 61,9% dones.
Aquestes sinèrgies anomenades van tenir inici el primer trimestre escolar del curs 2016/2017
amb el projecte “El dret a l’alimentació: Realitat i Conseqüències al Sud i al Nord” i van
continuar tenint vinculació al segon i tercer trimestre. A continuació es detallen les que en el
primer trimestre del curs escolar van crear sinèrgies amb els tres centres educatius d’Infantil i
Primària:
-

La Mercantil de contes
Desvestint aliments
Càtering Endermar
AlimentArt
Alimentación Comedores Escolares SL
Central Parc
Mercat de Sants (4 establiments)
Capità Enciam
Terra Mullada
L’Economat Social
Associació Panxacontenta, Associació per a la difusió de l’esperit d’un consum Crític i
Responsable

Durant el segon i tercer trimestre escolar del curs 2016/2017 i amb el present projecte “ El
dret a l’alimentació al Sud i al Nord: Consciència global i transformació local”:
A través de tallers de cuina ecològica, de proximitat i creativa:
-

Oriol Petit
Anay Bueno
Alicrudisana
Cuina&Ambulants
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-

Espigoladors (Ha treballat també amb el col·lectiu d’infantil i Primària i, a priori,
l’agrupació estava destinada al públic de Secundària).
Rosa Pinyol narradora oral

Mitjançant l’exemple de bones pràctiques per fer prevaldre la Sostenibilitat a nivell ambiental,
econòmic i Social:
-

SomBici
Espigoladors
Cal Notari
La Garrofera
La Colmena dice sí

A més, d’aquests nous agents també van participar altres que ja s’havien involucrat durant el
primer trimestres com:
-

Central Parc
Mercat de Sants (4 establiments)
Capità Enciam
Terra Mullada
L’Economat Social
Associació Panxacontenta, Associació per a la difusió de l’esperit d’un consum Crític i
Responsable

Tenint en compte que la majoria d’agents han participat mínim en tres centres educatius dels
4 en els quals s’ha desenvolupat el projecte i tenint present que la metodologia dels projectes
ha sigut diferent entre Primària i Secundària, ja que a les escoles es transversalitzava entre
diferents assignatures i a Secundària durant el Crèdit de Síntesi i tractant el dret a l’alimentació
vinculat al malbaratament alimentari, es pot concloure que la qualitat és del 100%.
L’opinió general de tots els agents esmentats anteriorment un cop es presentava el projecte
per establir la viabilitat de participació va ser que el projecte era molt necessari
implementar-lo a nivell educatiu, ja que tant els infants com els joves han de tenir cura del
món en què vivim i era important poder-ho aprendre des d’edats ben tempranes. Altres
opinions dels agents era que els agradaria que els seus fills i filles poguessin participar en un
projecte com aquest i poder-se familiaritzar amb temes quotidians que respecten valors de
justícia global. Afegien també que és un tema molt global i, per tant transversal a les
assignatures obligatòries tan en l’Educació Infantil i Primària com en Secundària i que trobaven
interessant la viabilitat del projecte perquè, a més, creava una xarxa d’agents amb els centres
educatius.
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RESULTATS
D’ASSOLIMENT
GENERAL

DEL
DE

NIVELL
L’OBJECTIU

Per tal de respondre a la pregunta de si tenim algun indici per pensar que hem contribuït
d’alguna manera al canvi de valor i hàbits relacionats amb el consum i l’alimentació, l’avaluació
s’enfoca sobretot a les respostes aportades pel professorat que ha contestat l’enquesta
d’avaluació final, així com també les valoracions en l’apartat d’observacions que mares i pares
van contestar en la circular, per tal de valorar el canvi que identifiquen tant a nivell individual,
col·lectiu, personal i de l’alumnat.
Concretament l’objectiu general que es plantejava amb el present projecte respon a la
premissa de: Contribuir a caminar cap a un model alimentari social, ambiental i
econòmicament just i sostenible, havent promogut la reflexió sobre les causes que provoquen
les desigualtats entre els països del Nord i del Sud i havent generat un canvi de valors i hàbits
als relacionats amb el consum i l'alimentació.
Per poder tenir unes conclusions sobre si s’ha assolit l’objectiu general, l’enquesta d’avaluació
final tenia cinc preguntes per valorar el grau: gens, poc, normal, bastant i molt. Entre les
preguntes a valorar amb aquest grau estaven:
-

-

-

Hem contribuït a millorar certs aspectes de la salut física i psíquica a través de
l’augment d’uns hàbits saludables estretament vinculats a l’alimentació sana i
adequada?
Hem contribuït a propiciar un consum responsable i de proximitat entre la comunitat
educativa?
Hem contribuït a generar una societat més solidària connectada amb el territori i amb
la necessitat de construir alternatives transformadores que donin resposta a les
necessitats col·lectives?
Hem contribuït a incrementar les igualtats d’oportunitats entre els països del Nord i
països del Sud, així com de la nostra societat?
Hem contribuït a fer visible el paper de la dona treballadora, agricultora i fomentar
l’equitat a les aules durant les activitats?

ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL SEGONS LA DOCÈNCIA D’INFANTIL I PRIMÀRIA
La primera pregunta enfocada a tenir conclusions sobre si s’ha aconseguit l’objectiu general
podem observar a partir de la gràfica circular de a continuació que valoren amb un 69% entre
bastant i molt el canvi que l’alumnat ha fet en la millora de certs aspectes de la salut física i
psíquica a través de l’augment d’uns hàbits saludables estretament vinculats a l’alimentació
sana i adequada treballats durant el projecte.
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Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents d'Infantil i
Primària valoren sobre la vinculació de l'augment dels hàbits
saludables amb la millora d'aspectes de la salut psíquica i física
Molt Poc
11% 5%
Normal
26%

Bastant
58%

Pel que fa a la valoració sobre si s’ha contribuït a propiciar un consum responsable i de
proximitat entre la comunitat educativa amb l’execució del projecte a les aules el 79% valora
entre bastant i normal.

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents d'Infantil i
Primària valoren sobre propiciar un consum responsable i de
proximitat

Bastant
42%

Gens
5% Poc
16%

Normal
37%

El 79% de la docència opina que s’ha contribuït a generar una societat més solidària
connectada amb el territori i amb la necessitat de construir alternatives transformadores
que donin resposta a les necessitats col·lectives entre bastant i normal.

55

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents d'Infantil i
Primària valoren sobre la generació d'una societat solidària i
connectada amb el territori per donar resposta a necessitats
col·lectives

Poc
21%
Bastant
58%

Normal
21%

Sobre l’ítem per valorar sobre si s’ha contribuït a incrementar les igualtats d’oportunitats
entre els països del Nord i països del Sud, així com de la nostra societat, el 74% opina que el
grau és entre Normal i bastant.

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents d'Infantil i
Primària valoren sobre la contribució a l'increment d'igualar les
oportunitats entre països de Nord i Sud
Gens
5%
Bastant
42%

Poc
21%

Normal
32%

El projecte també pretenia fer visible el paper de la dona treballadora, agricultora i fomentar
l’equitat a les aules durant les activitats, i sobre aquest aspecte el 69% de la docència
d’Infantil i Primària opina que entre normal i molt, destacant que amb alguna activitat com el
Joc de Rol, la persona tallerista podria haver sigut per part d’una dona. Aquesta figura podria
haver existit ja que a Central Parc l’Enginyera agrònoma que se’n carrega de la planificació al
camp així com també de les tasques de les parcel·les, encara que per temes d’incompatibilitat
horària no va poder-se dur a terme. No obstant, de cara a la continuïtat del projecte, es
planteja oferir aquesta activitat amb la Mireia com a conductora de l’activitat.
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Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents d'Infantil i
Primària valoren sobre la contribució a fer visible el paper de la
dona i fomenar l'equitat de gènere a les aules
Molt
5%
Bastant
32%

Poc
31%

Normal
32%

ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL SEGONS LA DOCÈNCIA DE SECUNDÀRIA
La primera pregunta enfocada a tenir conclusions sobre si s’ha aconseguit l’objectiu general
podem observar a partir de la gràfica circular de a continuació que valoren amb un 86% entre
normal i molt el canvi que l’alumnat ha fet en la millora de certs aspectes de la salut física i
psíquica a través de l’augment d’uns hàbits saludables estretament vinculats a l’alimentació
sana i adequada treballats durant el projecte.

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents de
Secundària valoren la vinculació de l'augment dels hàbits
saludables amb la millora d'aspectes de la salut psíquica i física
Molt
14%

Poc
14%

Normal
29%

Bastant
43%

Pel que fa a la valoració sobre si s’ha contribuït a propiciar un consum responsable i de
proximitat entre la comunitat educativa amb l’execució del projecte a les aules el 100% del
col·lectiu de docents que han participat a l’avaluació final opina que està entre normal i
molt, sent el 43% d’aquesta mostra qui opina que molt.

57

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents de
Secundària valoren sobre propiciar un consum responsable i de
proximitat

Normal
28%

Molt
43%

Bastant
29%

El 100% de la docència opina que s’ha contribuït a generar una societat més solidària
connectada amb el territori i amb la necessitat de construir alternatives transformadores que
donin resposta a les necessitats col·lectives entre normal i molt, sent gairebé el 50% qui opina
que el grau és molt, coincidint amb el grau més elevat a contestar.

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents de Secundària
valoren sobre la generació d'una societat solidària i connectada amb
el territori per donar resposta a necessitats col·lectives

Molt
43%

Normal
43%

Bastant
14%

Sobre l’ítem per valorar sobre si s’ha contribuït a incrementar les igualtats d’oportunitats
entre els països del Nord i països del Sud, així com de la nostra societat, el 72% opina que el
grau és entre Normal i molt.
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Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents de Secundària
valoren sobre la contribució a l'increment d'igualar les oportunitats
entre països de Nord i Sud

Molt
29%

Poc
28%

Bastant
14%

Normal
29%

El projecte també pretenia fer visible el paper de la dona treballadora, agricultora i fomentar
l’equitat a les aules durant les activitats, i sobre aquest aspecte el 86% de la docència de
Secundària opina que entre normal i bastant. Cal fer èmfasi en què s’ha treballat l’economia
productiva i reproductiva a grans trets, per posar en rellevància i donar valor a les tasques de
la majoria de mares, àvies, tutores, etc, que fan a les llars a través de la cura i que per la
societat està totalment invisibilitzat.

Grau sobre la percepció de canvi que els i les docents de Secundària
valoren sobre la contribució a fer visible el paper de la dona i fomenar
l'equitat de gènere a les aules

Poc
14%

Bastant
57%

Normal
29%

CONCLUSIONS SOBRE LA VALORACIÓ QUALITATIVA DELS I LES DOCENTS IMPLICADES
EN L’AVALUACIÓ FINAL SOBRE EL NIVELL D’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL
Tal i com es pot observar a la gràfica circular de a continuació, el 81 % de la població docent
que ha participat en l’avaluació fina, provinents dels 4 centres educatius que han
desenvolupat el projecte a les seves aules opina de mitja que s’han assolit els 5 ítems
esmentats anteriorment i que composen l’avaluació de l’objectiu general entre el grau
normal i molt. Se’n destaca el 42% de bastant, per ser el percentatge més elevat i també el
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19% que opina entre gens i poc. La població que no puntua de manera baixa l’assoliment del
canvi pertany a la docència de cicle infantil i una docent de cicle inicial, que han fet patent als
comentaris escrits i verbals durant l’avaluació, que els continguts no s’han adaptat a infantil i
que creien que aquest objectiu estava fora del nivell d’aprenentatge que és adient a les edats
del col·lectiu d’alumnat de P3, P4 i P5.

Grau sobre la percepció de canvi a través de
l'assoliment de l'objectiu general
Molt Gens
9% 2%

Bastant
42%

Poc
17%

Normal
30%
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