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1. APRENENTATGE DE LA DOCÈNCIA
L’aprenentatge de la docència s’ha pogut mesurar i avaluar en diferents moments. Des de la
formació inicial a través de l’enquesta fins una avaluació final a través d’una entrevista DAFO a
les dues docents participants de manera directa, la Pilar i la Marisa, mestres de l’assignatura
de Ciències Socials, Geografia i Història de 3r d’ESO. A més, a través de l’observació directe de
cadascuna de les sessions a l’aula com en les sortides, s’han mantingut converses informals i
s’han concretat diverses reunions per tal de valorar la seva opinió sobre la construcció
conjunta de coneixements que s’estava duent a terme mitjançant el desenvolupament del
projecte.
1.1 AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS I APRENENTATGE INICIAL DE LA DOCÈNCIA
El 19 de desembre de 2016 va tenir lloc l’avaluació inicial de coneixements prèvia a la formació
docent participant del projecte i professores de l’assignatura de Ciències Socials Geografia i
Història. Tal i com es pot veure en el diagrama de barres de a continuació, es partia d’un elevat
grau de coneixements sobre els diferents ítems, sent “les minves alimentàries” i la “rúbrica”, el
conceptes valorats amb puntuacions inferiors a 8.

Puntuacions

Així doncs, per tal de poder concloure que l’adequació de la documentació i continguts
treballats el dia de la formació s’adaptaven als coneixements inicials, seria esperable que el
ítems abans esmentats, fossin aquells valorats amb més puntuació que la mostrada a
continuació.
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Responent a la pregunta de “Marca amb una X els conceptes sobre els quals has ampliat els
teus coneixements inicials”, els ítems valorats van ser “La situació de les dones en el sistema
agroalimentari i “minves alimentàries”.
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Sobre el grau d’adequació dels continguts de la formació a les expectatives prèvies, les dues
docents i, per tant, el 100% de la docència involucrada en el projecte de manera directa va
opinar que “molt”, sent el grau màxim de valoració.

33%
67%

Situació de les dones en
el sistema agroalimentari
Minves alimentàries

Així doncs, es valora positivament la formació, ja que un dels ítems on els diferents
coneixements a adquirir eren necessaris, les minves alimentàries, les dues docents van
respondre afirmativament i, malgrat no existís una millora en el grau d’aprenentatge sobre la
rúbrica, sí que es van ampliar els continguts pertinents a la Situació de les dones. Aquest és
doncs un resultat no esperat i on el grau de coneixement va ser més ampli de 8.
Per tal de començar a sistematitzar les conclusions obtingudes a través de l’avaluació de la
formació inicial, es planteja que en la primera fase del projecte “Transformem el valor dels
aliments: innovació en el circuit alimentari ecològic”, l’enquesta de coneixements inicials no
anirà associada al mateix dia de la formació, malgrat s’hagin pogut extreure conclusions a
partir del recull de necessitats durant les primeres reunions de coordinació del projecte.
Aquest document s’enviarà dues setmanes abans de la formació inicial per així adequar a un
nivell òptim tant la documentació com els continguts de la formació el dia que s’implementi.
D’aquesta manera es previndran possibles mancances alhora de la impartició de formació ja
que es podran saber en quins ítems caldrà fer més èmfasi i dedicar-hi més temps a partir de
la valoració que les i els docents hagin contestat.
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1.2 AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS I APRENENTATGE FINAL DE LA DOCÈNCIA
L’entrevista a partir d’una DAFO, ha servit per valorar diferents aspectes de l’aprenentatge
assolit per les docents, tant la repercussió a nivell personal com l’apoderament obtingut a
nivell professional en el seu rol com a docents. A continuació es mostra la bateria de preguntes
realitzades i la transcripció de cadascuna de les gravacions obtingudes el dia de l’avaluació final
i referents a l’anàlisi intern de l’aprenentatge. El dia de l’entrevista, cadascuna de les docents,
va ser conscient des del primer moment que les diferents preguntes estarien enfocades a
descobrir com analitzaven el seu propi aprenentatge i el desenvolupament del projecte.

GUIÓ DE PREGUNTES DE L’ENTREVISTA DAFO

Debilitats

Anàlisis intern
aprenentatge

Què ha suposat per tu a nivell
personal l’aplicació d’ aquest
APS?
Com t’has sentit realitzant aquest
projecte?
Has tingut alguna limitació
realitzant aquest projecte?
Ha complert les expectatives que
tenia aquest projecte per a tu?
T’agradaria que es repliqués?

Fortaleses
Què ha suposat per tu a nivell
personal l’aplicació d’ aquest APS?
Com t’has sentit realitzant aquest
projecte?
Quina utilitat personal t’ha aportat
aquest projecte?
Ha complert les expectatives que
tenia aquest projecte per a tu?
T’agradaria que es repliqués?

DAFO Mº PILAR MOLINA: DOCENT TERCER D’E.S.O DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS,
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Què ha suposat per tu a nivell personal l’aplicació d’ aquest APS?
A nivell personal ha suposat un creixement com a persona, com a docent ...en molts
sentits perquè... primer perquè m’he trobat molt a gust amb totes les persones que
han intervingut m’he sentit molt a gust, tan vosaltres, amb la Laura, amb Central Parc,
amb tothom, fins i tot amb les persones de les iniciatives del barri. I després ha estat
molt molt estimulant i sobretot ha suposat també un estímul en els alumnes. Jo he
pogut gaudir i enriquir moltíssim com a docent perquè han fet un creixement
espectacular, i observar com a docent com els alumnes passen d’una situació de
desconeixement total casi bé de rebuig, una actitud d’entrada negativa per
desconeixement de les possibilitats que pot oferir un altre model o un altre tipus de
consum, és a dir apropament a l’agricultura ecològica...Doncs per mi observar aquest
canvi, veure com ells han sigut capaços d’assumir, d’editar, a nivell personal, humà, de
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responsabilitzar-se, de treball…cadascú ha pogut desplegar les seves capacitats i
qualitats molt bé, això com ha docent es un privilegi, m’ha encantat fer-ho.
Com t’has sentit realitzant aquest projecte?
M’he sentit còmode, i m’he sentit identificada amb moltes, vaja amb la majoria de
propostes de l’aula. Hi havia un complement, jo no tinc directament una
experiència¡com entitat que desenvolupa el projecte ni tinc els coneixements
específics agrícoles que teniu vosaltres, però com a docent he vist que ens podíem
complementar molt bé, i que les dues parts eren necessàries a l’aula. És a dir, he vist
que s’ha produït aquesta simbiosi i aquest apropament. Ha estat fins i tot estimulant,
creatiu, i crec que de cara els alumnes és molt enriquidor, tenir els dos referents. El
referent del professor i els element externs que suposen obrir la finestra amb aire
fresc ja que tenen a persones treballant que venen d’un mon que ells desconeixen i
que es la realitat, que és el que estan vivint, un món real que poden experimentar.
Crec que aquesta es la clau de l’èxit.
Has tingut alguna limitació realitzant aquest projecte?
A nivell de continguts no, hi ha hagut un complement i jo tinc clara la meva part com a
docent, he actuat i he interactuat en totes les sessions i he restat allà amb una forta
presencia i participació. A nivell organitzatiu, no amb l’entitat però si amb el centre va
haver un petit problema en quant a l’aula. Després crec que tampoc hi ha hagut el
coneixement del projecte fins al final al 100% i la implicació i motivació al 100% de
tot professorat no ha estat fins al final, però això acostuma a passar sempre passa
amb els projectes. És a dir, hi ha gent que s’engresca, que pregunta i que s’interessa...i
hi ha gent que ho veu més com una cosa aliena, com si fos més d’una matèria o d’un
departament, que global del centre. Jo crec que amb les famílies no ens hem reunit
per parlar, pot ser una qüestió que ens ho podem plantejar de cara al futur, estaria
bé fer-ho inicial o una cloenda amb les famílies. Sí al final, però van venir poquetes i
bàsicament per qüestions horàries. Jo crec que a les famílies els ha arribat molt,
perquè els alumnes ho han verbalitzat, ho han explicat que a casa seguien el
desenvolupament, que miraven el bloc, que miraven tot el què fèiem, que havien
canviat d’actituds... Penso que ens hagués agradat a tots plegats poder fer reunió i
poder parlar amb les famílies i saber com ha transcendit des de l’institut a les
famílies i al barri. M’hagués agradat també una qüestió que és organitzativa, ja la
vaig parlar amb el Domingo, que la pàgina web del centre s’hauria d’haver fet ressò
de tot el què nosaltres hem anat fent, és un tema que ha quedat diluït, no
culpabilitzo a ningú, sinó que segurament es una qüestió de gestió de no poder
arribar a tot però és una assignatura pendent i això s’ha de revisar de cara a un futur.
Ha complert les expectatives que tenia aquest projecte per a tu?
Amb el grup que jo he tutoritzat, el 3er a, ha complert les expectatives i amb escreix.
La veritat és que sempre ja contes amb que hi ha una part de l’alumnat que no
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s’engresca o que li costa més per adolescència, per tarannà, per immaduresa... però
estic acostumada amb els alumnes a treballar de manera activa, tota la vida, sempre
he estat intrèpida i m’ha agradat enganxar-me a fer coses amb ells. I tinc molt clar que
quan ells tenen el protagonisme, ells funcionen i per tant acaben perdent la por,
acaben guanyant seguretat, acaben donant la seva opinió, i a més a nivell humà
també és molt interessant perquè ells canvien totalment la manera amb la que es
relacionen amb tu, hi ha una diferència de setembre al mes de juny, perquè ara a mi
em veuen, a tu, a l’Oleguer i a molts de nosaltres i ens veuen com a persones més
properes, és a dir amb el respecte, ens tenen el respecte de que som docents, però és
com si entenguessin molt més la feina que fem ,és a dir, els arriba molt més tot el
què fem.
T’agradaria que es repliqués?
A mi m’agradaria que això continués perquè crec que és una llavor que ha de donar
fruits i que això doncs ha de continuar. M’agradaria que els alumnes de tercer l’any
que ve, a quart si es fa algun acte al barri, al districte o allà on sigui poguessin
presentar i parlar amb la distancia del temps, com van fer els alumnes del Pam a Pam,
que el poguessin presentar, que poguessin reflexionar havent fet la valoració i amb uns
mesos de distància doncs que poguessin tenir la maduresa per parlar quan ja han
assimilat. Com van fer ara aquest any, és a dir, amb la distància les coses també es
maduren i s’interioritzen molt més.

DAFO MARISA: DOCENT TERCER D’E.S.O DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS,
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Què ha suposat per tu a nivell personal?
A mi a nivell personal m’ha semblat molt interessant no només per la meva formació
universitària com Llicenciada en Geografia si no per la proximitat a un món que ells
fan servir aliments cada dia, i en canvi del procés no tenen ni idea, ni de l’esforç ni de
la feina que hi ha darrera. Posar un enciam a taula sembla una cosa molt fàcil però té
un procés llarg i complicat i a vegades bueno, penso que en aquest sentit m’ha
semblat molt i molt interessant.
Com t’has sentit realitzant aquest projecte?
Jo molt bé, a mi m’ha encantat, jo m’he sentit molt bé, m’ha agradat molt, tothom
de Desos molt simpàtic, jo personalment m’he sentit molt bé com a Marissa. I com a
docent també, he de separar la dificultat de grup que tenia, que a priori ja ho sabia, de
la tasca que es feia, jo era conscient que el meu grup tenia unes dificultats
específiques i molt particulars. Aquest grup tenia un ritme propi i molt concret.
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Has tingut alguna limitació realitzant aquest projecte?
Limitació no, la única cosa el horari, que ha sigut un problema de centre, jo tenia que
agafar una hora d’anglès que compartien amb física i química. Entonces era un
problema d’organització de centre, no era problema vostre. Jo havia d’anar
contínuament a demanar el favor, que els companys ho feien de gust, sense problema,
però em refereixo que una altre vegada el centre ho haurien de tenir present. Jo crec
que ha sigut una errada de direcció a no posar les hores seguides tal i com es va fer la
petició i sembla que se li va passar al director.
Quina utilitat personal t’ha aportat aquest projecte?
Més que utilitat, perquè no em dedicaré a l’agricultura, sí que ha tingut el reforçar més
les meves creences en què un ús, un abús excessiu del planeta i que tots tenim unes
responsabilitats en evitar que això s’espatlli totalment. Jo ho explico a segon de
Batxillerat quan explico tots los temes la petjada ecològica i tot això. Més que res
reforçar el què jo ja creia fermament
Ha complert les expectatives que tenia aquest projecte per a tu?
Per mi sí, per mi sí que les ha complert àmpliament, penso que ha estat molt
equilibrat, ha estat molt bé la part pràctica, la part de les sortides al camp en tres
sessions i la part d’anar anar a veure una botiga ecològica. ..Una altre cosa és l’interès
que hagin posat els nens o no. Però ha estat molt bé perquè es podia veure tot el
procés. O la part explicativa a classe, les diferents parts de com es el procés
d’alimentació, les plantes, el què han d’absorbir o no de terra..., fins a com s’ha de
vendre un producte. Jo per això penso que ha estat molt complert. Ells han pogut
veure la part teòrica primera agrària fina a la part més de marketing i han complert tot
un cicle. Que els aprofiti o no, aquest és un altre tema.
T’agradaria que es repliqués?
A mi si, em sembla molt bé que es repliqués, m’ha agradat molt, des del principi que el
vau plantejar a mi ja em va agradar.. Ha complert molt bé les meves expectatives. És a
dir jo he viscut que les limitacions no anaven lligades al projecte si no a les del propi
grup., que era molt inestable, un dia venien uns, un dia venien uns altres... i als
problemes propis del grup i no del projecte. Jo ho he viscut d’aquesta manera, el
problema del meu grup.
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2. APRENENTATGE DE L’ALUMNAT
L’aprenentatge dels i les 27 alumnes de 3r d’ESO, 17 del grup A i 10 del grup B s’ha avaluat de
diferents maneres al llarg del transcurs del projecte. Cal dir, per començar, que la mostra
participant van ser 17 alumnes (coincidint amb el nombre de població del grup A) i 7 alumnes
com a mostra de la població de 10 alumnes del grup B.
Una eina utilitzada ha sigut una Diana de quatre franges amb colors diferents, establint que el
propi alumnat s’autovalorés els coneixements inicials i finals mitjançant una creu a l’interval
que creguessin que estaven segons els coneixements que tenien a l’inici i els que havien
adquirit un cop finalitzat cadascun dels blocs. No obstant, només es va realitzar aquesta
avaluació del primer bloc i el darrer dia del projecte, on l’alumnat va autoavaluar els
coneixements que creien tenir a l’inici del projecte i els assolits al final d’aquest. Es va detallar
quin era el significat dels diferents intervals de colors, la franja més externa indicava
coneixement superficial o poc (blava), la franja adjacent, la groga, indicava un coneixement
mig o normal, la següent, la franja taronja implicava tenir bastant coneixement i, per últim, la
central i de color vermell, indicava tenir molt coneixement i haver assolit un nivell d’expertesa.
Com s’ha esmentat anteriorment, per mancança de temps no es van passar totes les Dianes
establertes de manera inicial per cada bloc. La Diana és un instrument que l’alumnat fins
llavors no havia utilitzat i, introduir l’autoavaluació requereix un temps de comprensió.
Aleshores, es va decidir de manera conjunta entre Desos i l’equip docent utilitzar aquest recurs
el dia de comiat del projecte, fent servir aquella sessió per recollir les valoracions que
l’alumnat indicava del projecte, així com l’autovaloració del seu nivell d’aprenentatge. Amb
aquesta última Diana l’alumnat va valorar altre cop els coneixements inicials i per primer cop
els finals. D’aquesta manera també es podia observar alhora del volcatge de les dades si hi
havia diferències sobre les autovaloracions inicials, podent descobrir mitjançant la comparació
de valoracions, si l’alumnat havia analitzat els coneixements inicials de la mateixa manera els
dos cops.
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2.1 AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS I APRENENTATGE INICIALS DE L’ALUMNAT

Autoavaluació coneixements inicials al febrer. Grup A
Poc

Normal

Bastant

Molt

6%
47%
47%

Autoavaluació coneixements inicials al juny. Grup A
Poc

Normal

Bastant

Molt

24%

76%

D’aquestes dues gràfiques es pot concloure que, dels i les 17 alumnes del grup A, el 47%
valorava que els coneixements inicials eren nuls o pocs, el 47% indicava que incialment tenien
coneixement mig-normal i el 6% bastant (una alumne). Mitjançant la Diana de l’últim dia, els
resultats que l’alumnat va autovalorar sobre els coneixements inicials van ser diferents, el 76%
d’aquest col·lectiu va exposar que tenien un nul i/o poc coneixement i el 24% mig-normal.
D’aquesta diferència significativa es pot extreure que al llarg del projecte han après molts més
dels conceptes que des d’un inici imaginaven que englobava el Sistema Agroalimentari actual i,
per això, el grau entre nul i poc esdevé un percentatge més elevat en els coneixements inicials
valorats el darrer dia del projecte.
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2.2 AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS I APRENENTATGE FINAL DE L’ALUMNAT
A continuació, a través d’una gràfica circular, es presenten els percentatges sobre el grau de
coneixements finals que l’alumnat va autovalorar.

Autoavaluació nivell coneixements finals grup A
Poc

Normal

Bastant

Molt

12%
29%

59%

El 88% dels i les 17 alumnes opina que l’adquisició final de coneixements, capacitats i habilitats
finals després de la realització del projecte està entre el nivell bastant i molt. L’evolució de
l’aprenentatge és molt satisfactòria ja que el grau inicial i final és significativament diferent, fet
que es conclou a partir dels resultats extrets de les Dianes.
Pel que fa al grup B, composat per una població de 10 alumnes, dels i les quals tenim una
mostra de 7 que van complimentar l’autoavaluació a través de la diana, vam obtenir els
següents resultats que es presenten amb la gràfica circular:

Autoavaluació coneixements inicials al juny. Grup B

Poc

Normal

Bastant

Molt

33%
67%
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Autoavaluació coneixements finals al juny. Grup B
Poc

Normal

Bastant

Molt

33%

67%

El 67% de la mostra de 7 alumnes que va realitzar l’autoavaluació de coneixements inicials del
projecte va contestar que el nivell era poc i el mateix percentatge és el que es pot observar en
l’interval de bastant grau de coneixements finals. La diferència de dos graus en augment dels
tres disponibles és un èxit, a més de tenir en compte les poques expectatives de progrés
col·lectiu inicial que aquest col·lectiu d’alumnes presentava.
Un cop feta la valoració d’aquests resultats i tenint en compte l’avaluació contínua sobre
l’assoliment de coneixements de l’alumnat que s’ha fet des de DESOS a través de l’observació
directa de totes les sessions que engloba el projecte, es valora que el nombre de Dianes que
s’han fet servir, són les mateixes que s’implementaran en els properes fases del projecte, ja
sigui la fase d’iniciació i/o consolidació.
En primer lloc, s’escull la Diana com a eina avaluadora ja que tenint en compte el model
d’influències situacionals, es pot extreure que aquet tipus d’avaluació de l’aprenentatge assolit
per l’alumnat, facilita la comprensió significativa dels conceptes treballats a l’aula, a camp i al
barri. Aquest fet suposa doncs reforçar l’impacte del projecte, ja que tenint en compte que no
hi ha la pressió d’obtenir una nota quantificable, facilita que l’alumnat triï la seva estratègia
d’aprenentatge sense estar suggestionat per cap input extern al projecte que condicioni un
aprenentatge d’entrada superficial. Es crea una situació doncs que impulsa la comprensió més
que la valoració de si el rang d’assoliment de continguts és l’esperable.
Per tal de no penalitzar l’error, la possibilitat d’equivocar-se, o la possibilitat de fer minvar
l’autoestima de l’alumnat mitjançant les dianes de cadascun dels Blocs es proposa fer una
presentació de la Diana i fer una primera aproximació a l’autoavaluació on es valorin els
coneixements inicials en la tercera sessió quan es comencin a desenvolupar els diferents
conceptes teòrico-pràctics necessaris per poder desenvolupar el servei del projecte: Introduir
les minves alimentàries dins del circuit alimentari ecològic. D’aquesta manera, el col·lectiu de
joves no estarà pendent de si el seu coneixement al llarg del projecte es manté o es redueix,
fet que permetrà donar continuïtat a la creativitat i la possibilitat de nous aprenentatges sense
irrupcions amb l’avaluació.
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Cal dir també que l’evolució que mostren els percentatges de les gràfiques circulars anteriors
és una aproximació general ja que hi ha d’altres aprenentatges invisibles que s’han anat
assolint i que resten lluny de ser avaluables. L’entusiasme, la motivació per diferents aspectes
segons els interessos individuals i col·lectius, les inquietuds, l’interès, la curiositat en augment,
són aspectes molt destacables i actituds que reflecteixen un canvi i una assimilació de
continguts amb molt valor i poc avaluable.
Durant el transcurs del projecte, amb el debat i reflexió que han estat present a cada sessió
s’ha pogut apostar per la transferència horitzontal de coneixements, construint aprenentatge
a través de la comunitat sessió rere sessió. Tal i com es cita al llibre “Aprenentatge invisible”,
no és nova la idea de que aprenem del nostre entorn en la mesura en què som capaços
d’interactuar amb ell i adaptar-nos-hi. A més, tal i com es relata en el mateix llibre, no és una
novetat tampoc plantejar que aprenem a través del temps, mentre tornem a pensar en
coneixements que hem adquirit abans en un context diferent, creant noves idees en un cicle
personal d’aprenentatge que resulta gairebé tan natural com respirar. Sabem que l’ésser humà
és un ésser intercontextual capaç d’aprendre dels recursos que el rodegen fent de a vida un
permanent estat d’aprenentatge i adaptació que transcendeix qualsevol currículum o pla
d’estudis (Sharples, Taylor i Vavoula, 2005).
Amb la idea de diferents autors com Argyris i Schön, Paulo Freire, Illich, entre altres,
l’aprenentatge és un continuum i, per aquesta raó també, es valora molt positivament des de
l’entitat a priori, sistematitzar l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant les dianes com a eines
avaluadores inicials i finals, mantenint l’observació directe de cada sessió per valorar altres
aspectes molt importants considerats invisibles per la dificultat en la seva medició i
quantificació, però no per això menys importants i amb un impacte menor.
Una eina complementària a l’observació directe han sigut els diaris d’aprenentatge realitzats
pel grup A. Després de cada sessió un/a alumne/a havia de fer una síntesi sobre allò
transcorregut a l’aula. El format escrit va ser l’escollit i alhora doncs poder també vincular
aquest material de manera directa amb l’assignatura de Català. Aquestes síntesis doncs, tenien
a més a més un valor quantificable a la nota d’aquesta assignatura. Finalment, per tal de fer
palès també el continuum de l’aprenentatge i assoliment de conceptes, al final del projecte van
redactar a nivell individual unes conclusions del què els havia agradat, impactat, motivat, etc,
amb una extensió lliure. A continuació es presenten les conclusions a les quals es fan menció.
Quan vam començar el projecte pesava que seria bastant avorrit ja que
aquests temes no els tenim en compte al dia a dia.
Unes de les coses que més m’ha agradat han sigut les excursions , la
primera activitat que vam fer a classe el “roll play” i sobretot la última
activitat de comparar dues maduixes amb el sabor i amb l’aspecte físic.
Aquest projecte m’ha fet reflexionar sobre els productes que comprem al
nostre dia a dia i crec que vivim en una societat una mica enganyada.
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Maria Akhtar Riaz
El temps que ha durat el projecte ha estat un temps meravellós. He après
moltes coses, coses de les que abans no en tenia idea. I vull dir que tothom
hauria de menjar sà, sobretot consumir productes ecològics. Sobretot
m’han agradat les sortides al camp, olorar el camp i veure tot el que pot fer
un humà és màgic. I també cal valorar tot l’esforç que els pagesos posen en
cultivar les verdures ecològics. És un esforç molt gran. Els pagesos no són
simples pagesos, són herois que gràcies a ells podem assaborir el verdader
sabor que té una fruita o verdura. I vull dir que gracies a aquest projecte sé
que lo millor és menjar, però sobretot productes ecològics.
Jordi Cárdenas Cano
En aquest projecte he aprés moltes coses, però el que més m’ha sorprès ha
estat l’exportació dels aliments, és a dir, el recorregut tant llarg que han de
fer els aliments que consumim, quan tenim terres fèrtils ben a prop que ens
poden subministrar aliments frescos.
Aida Sonia Deu
El que més m’ha agradat és anar al Parc Agrari i fer, més o menys, el dia a
dia d’un pagès. Gràcies a això, miro d’una altra manera els productes
ecològics, ja que darrera seu hi ha un gran esforç.
Óscar García.
M’ha impactat molt el tema principal, que tots hem de menjar ecològic i
que consumim molt pels ulls i depenent de l’aspecte que tenen els
productes alimentaris.
Hauríem d’evitar llençar el menjar que no es pot vendre, les minves, per
tenir deformacions,encara que sigui més saludable, per no respondre a
criteris estètics prefixats. Tothom hauria de saber les hores que treballa
qualsevol pagès que faci agricultura ecològica, sense insecticides, pesticides
i d’altres productes químics. Per tal que el producte sigui de bona qualitat
l’agricultor inverteix moltes hores i molt d’esforç. En canvi, l’agricultura no
ecològica, la industrial, comporta el pas dels aliments per fàbriques on els
obrers no treballen ni la meitat d’hores que els pagesos de productes
ecològics, a canvi d’un salari més elevat. L’objectiu del nostre projecte és
que la gent compri menjar ecològic , que es pagui als pagesos un preu just
pels seus productes, que recompensi el seu esforç i la seva inversió, e i que
les minves entrin en el circuit comercial i es comprin i es consumeixin.
Eric Garí
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El que més m’ha agradat del projecte és anar al Central Parc. També m’ha
agradat perquè fet valorar més el menjar i ser conscient de que hi ha
persones que treballen amb molt d’esforç per a que nosaltres tinguem
fruites i verdures ecològiques.
Valentina Hinojosa
Aquest projecte ens fa reflexionar a l’hora de comprar els productes, cal
saber triar i escollir entre els que són ecològics i els que no ho són. Com a
consumidors, hem de saber si els productes alimentaris contenen químics o
no. Ens hem de preguntar què hi ha darrera dels productes a l’hora de
menjar en un restaurant o a l’hora de cuinar-los a casa.
Per què a l’hora de comprar només pensem en el preu i no en la nostra
salut?
Micaela Magbanua
La cosa que més em va agradar del projecte va ser les sortides al camp. Vam
aprendre com es cultivaven i es collien les verdures.
Diego Masías
He après moltes coses en aquest projecte, principalment, que és el més
bàsic, què és el sistema agroalimentari. El que més m’ha sorprès és la
diferència que hi ha entre un producte químic i un producte ecològic. El que
més m’ha agradat ha estat la manera d’aprendre amb les excursions que
hem fet.
Iker Navarro
Treballant en el projecte m’he adonat i he descobert coses que no sabia i
que no m’havia imaginat, com pot ser la quantitat d’aliments que acaben a
les escombraries. Com la gent no vol comprar aliments naturals que són
molt sans, per tenir cargols, forats o alguna deformació i prefereixen
comprar uns altres que són molt dolents per a la salut però que tenen la
forma i el color perfecte.
Alejandra Neyra.
Una de les coses que m’ha agradat és quan ens van fer tancar els ulls i
tastar una maduixa ecològica i una química. La diferencia va ser brutal, en
realitat hi ha molta gent que no ho sap, que a vegades compra per comprar
i no se n’adona del treball tant dur que hi ha darrere.
El que tampoc sap la gent és que vivim enganyats, no saben què pot fer mal
al nostre organisme.
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Ara valoro més a l’ anar a comprar.
Jeniffer Ochoa
On més he gaudit ha estat al camp observant la natura i aprenent amb el
Jordi. Amb aquests coneixements bàsics, podria fer un hort petit al meu
poble plantant productes ecològics.
Marc Pérez
Me sorprendió que las verduras ecológicas sepan mejor que las verduras
industriales, que encima tienen químicos y conservantes dañinos para
nuestro organismo, cosa que tampoco sabía.
Belén Sánchez
Un tema que me inculcaron mucho durante estas clases de Ciencias
Sociales, sobre todo Pilar, fue sobre si las personas que se esforzaban
trabajando para X cosas, tenían el salario que se merecen o trabajaban en
condiciones dignas.
Belén Sánchez
Es una forma de ayudar en la lucha contra las injusticias que generan las
industrias capitalistas.
Belén Sánchez
Jo al principi pensava que era una tonteria , que no canviaria molt el gust.. i
quan em van donar a provar una fruita ecològica i una manufacturada vaig
adonar-me del canvi, era molt diferent. I en aquell moment vaig entendre la
importància del projecte.
També m’han agradat les excursions al camp, m’ha agradat plantar... i
també l’altra excursió als restaurants.
Per a mi és un projecte molt interessant i m’agrada.
Axel Subías
Al principi pensava que seria una mica avorrit, però al final ha estat
entretingut i hem après moltes coses.
M’ha agradat també que hem posat en pràctica el que hem après a l’aula
fent excursions, que han ajudat molt a entendre els problemes que hi ha.
Les activitats que hem fet a l’aula com el “roll play” o el tast de maduixes
han estat molt creatives, divertides i útils.
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Una cosa molt bona és que nosaltres com a alumnes hem pogut expressar
la nostra opinió sobre el tema i ha estat respectada; a més, penso que hem
parlat sobre temes molt variats que et fan pensar.
Najwa Tatou Moreno
El que més em va agradar van ser les excursions i les xerrades que vam fer
perquè hi havia diverses activitats i també ens hem pogut expressar sobre
el tema.
Albert Tarrasón
La primera vegada que ens van presentar el projecta en va semblar molt bé.
Una manera de que la gent sigui conscient de tot el que menja (productes
químics).
Cada cop que hem fet classes del projecte m’han semblat unes classes molt
divertides i que, d’una manera diferent apreníem moltes coses noves .
També, gràcies a les excursions, tot el que hem aprés a les classes ho hem
posat a prova .Vàrem anar tres vegades al Parc Agrari i allà en Jordi ens
ensenyava moltes coses sobre el camp.
Ara hem començat la fase de servei del projecte, que consisteix en ajudar a
que la gent compri fruita ecològica per millorar la seva salut, perquè molts
cops no tenim ni idea del què estem menjant. Farem un punt de llibre i un
roll-up que posarem a l’entrada de la fruiteria a la que volem ajudar perquè
des de l’exterior, els possibles clients, vegin que allà es ven fruita ecològica.
Pau Zapiraín
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3. VALORACIÓ DEL PROJECTE
3.1 VALORACIÓ DEL PROJECTE SEGONS L’ALUMNAT
Tal i com s’ha esmentat anteriorment s’han dut a terme diferents sessions per desenvolupar el
projecte, on l’alumnat i la docència acompanyant han sigut persones actives i protagonistes
del desenvolupament d’aquestes. La metodologia participativa i construcció horitzontal de
coneixements han sigut aspectes a prioritzar en tot moment. Per aquestes raons des de
l’entitat s’han pogut valorar aspectes sobre el grau d’adaptació del projecte, com el grau
d’adaptació de continguts, el grau d’adequació del nombre de sessions dedicades a
l’aprenentatge i al servei, si s’estaven superant les barreres previstes i imprevistes, si el
material s’adequava a les necessitats inicials i trobades, etc.
Per tal de poder valorar amb més precisió cadascun d’aquests aspectes, a l’entrevista semi
estructurada feta a la docència participant, es van incloure preguntes per avaluar l’opinió de
les docents sobre el projecte. A més, l’últim dia, l’alumnat va respondre una enquesta el grau
de satisfacció i adequació de diferents aspectes del projecte. L’enquesta es pot observar a
continuació, veient doncs que la valoració a donar estava entre 1-10, valorant amb un 1 la
satisfacció mínima i amb un 10 la màxima, a més de dues preguntes obertes.
AUTOAVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
Alumne/a:

Data:

Grup:

1. Creus que l’APS realitzat ha relacionat bé la teoria i eines d’aprenentatge per poder
dur a terme el servei?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Creus que l’APS realitzat t’ha donat eines per descobrir una altra possible opció
laboral?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Creus que el servei és útil per sensibilitzar a la comunitat sobre la necessitat
d’introduir les pèrdues a camp dins del circuit alimentari?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Creus que el servei és útil a nivell local i global per començar a reduir el
malbaratament alimentari?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Suggeriries un altre tipus de servei?

Sí / No
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En cas que sí escriu la teva proposta:

6. Què ha suposat per tu participar en aquest APS “Transformem el valor dels
aliments: Innovació en el circuit alimentari ecològic”?

7. Si tens suggeriments per la millora general del projecte indica-ho aquí:

La primera pregunta fa referència a si la part més teòrica o teòrica-pràctica desenvolupada a
l’aula i/o a les parcel·les del Parc Agrari del Baix Llobregat han tingut suficientment extensió i
profunditat per entendre el model alimentari actual i la seva estructura insostenible. Si
aquesta premissa estava assolida doncs, formular un servei per als agents seria més fàcil, així
com tenir més clar el missatge a voler desenvolupar per sensibilitzar als consumidors i
consumidores. De la població total d’alumnat, 27 joves, van contestar a aquesta enquesta una
mostra de 24, ja que l’assistència d’aquell dia va ser aquest nombre. Com es pot veure a la
gràfica circular de continuació i agrupant les puntuacions entre grau d’adaptació i satisfacció
baix/insuficient de 1 a 4, adequació mitja entre 5-7 i òptima/excel·lent entre 8 i 10 es pot
valorar que la satisfacció és excel·lent pel 54% de l’alumnat i que cap d’ells ni d’elles pensa que
sigui baixa o insuficient.

S'ha relacionat bé la teoria i eines d'aprenentatge per
poder dur a terme el servei?
p.10
12%
p.9
17%

p.8
25%

p.5
8%
p.6
17%

p.7
21%
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Sobre la segona pregunta, on es buscava si s’havia assolit un dels objectius plantejats de
manera inicial per les docents i que requeia en respondre a necessitats específiques de
l’alumnat, el què es volia resoldre era saber si el projecte havia treballat també les inquietuds
professionals de l’alumnat. Per saber si havien pogut descobrir altres alternatives i inquietuds
professionals que fins ara no haguessin trobat dins dels continguts curriculars, a través del
treball cooperatiu es podia triar l’opció personal més motivadora per l’essència la
multidisciplinar del servei, on el treball cooperatiu els i les permetia actuar i treballar en allò
que més curiositat i motivació individual despertés. A més, l’acte de cloenda va servir també
perquè l’alumnat adoptés i desenvolupés diferents rols, treball a camp, organització i
coordinació de l’alumnat, explicació dels diferents serveis, col·laboració amb els i les diferents
alumnes i les seves necessitats quan estaven a les carpes, etc. Per així saber, on es
desenvolupaven millor o descobrir quin era el rol que els i les satisfeia més desenvolupar.
D’aquesta pregunta doncs, se’n pot extreure que el 63% la satisfacció amb l’adopció d’aquesta
fita era òptima i/o excel·lent, agrupant les puntuacions entre grau d’adaptació i satisfacció
baix/insuficient de 1 a 4, adequació mitja entre 5-7 i òptima/excel·lent entre 8 i 10, ta i com
s’ha esmentat anteriorment.

T'ha donat eines per descobrir una altra possible opció
laboral?
p.5
4%
p.1
12%

p.10
21%

p.6
4%

p.9
17%
p.8
25%

p.7
17%

Amb la tercera pregunta, “creus que el servei és útil per sensibilitzar a la comunitat sobre la
necessitat d’introduir les pèrdues a camp dins del circuit alimentari?” es perseguia saber si les
tasques desenvolupades per tal d’aconseguir l’objectiu específic - Possibilitar l’accés a aliments
de qualitat (minves ecològiques) i sostenibles fins ara rebutjats pel circuit alimentari a través
de la promoció d’accions comunitàries de joves, docents, agents de l’àmbit comercial i de la
restauració, així com veïns i veïnes de la Ciutat de Barcelona- eren les idònies per l’alumnat
que ho va treballar. Des de la perspectiva de l’alumnat sobre el seu propi aprenentatge i el
conseqüent servei desenvolupat, la globalitat del projecte tindria utilitat per la comunitat
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educativa i el seu entorn per tal de sensibilitzar-se, encara que amb el servei la sensació era
menys optimista donat que el missatge havia de ser concís i breu, i tenien dubtes sobre
l’impacte. No obstant, comentaris apareguts abans i durant el servei eren “SI la gente supiera
todo lo que sabemos no harían lo mismo que estan haciendo ahora”, “ podrías explicarles lo
mismo a la gente y seguro que se enterarían”, “Si supieran que la calidad tambien forma parte
del derecho a la alimentación pensarían otras cosas”. Amb aquesta diversitat de respostes
podríem defensar que amb l’aprenentatge s’estava creant consciència, valors i actituds a favor
de la promoció de la sostenibilitat de l’entorn local i globals a través de l’alimentació per
afavorir un desenvolupament econòmic, social i ambiental just i sostenible i, per tant,
aconseguir l’objectiu general del projecte.
Amb els resultats obtinguts que s’observen a través de la gràfica circular de a continuació,
s’observa que el 71% de l’alumnat opina que la seva satisfacció era òptima i/o excel·lent, i el
88 entre mitja i òptima. Cal dir també que el 8% de l’alumnat opina que l’adaptació ha sigut
insuficient, segurament a comentaris menys optimistes sobre el missatge limitat a la població.

Creus que el servei és útil per sensibilitzar a la comunitat
sobre la necessitat d'introduir les pèrdues a camp dins del
circuit alimentari?
p.5
4%

p.3
4%

p.6
4%

p.10
17%

p.7
17%

p.9
42%

p.8
12%

En quant a la quarta pregunta de l’enquesta, “creus que el servei és útil a nivell local i global
per començar a reduir el malbaratament alimentari?“ es perseguia saber si les tasques
desenvolupades s’adequaven a les necessitats de l’alumnat per tal d’aconseguir l’objectiu
general del projecte- Crear consciència, valors i actituds que promoguin la sostenibilitat de
l’entorn local i globals a través de l’alimentació per afavorir un desenvolupament econòmic,
social i ambiental just i sostenible-. El 65% del joves i les joves opinaven que el nivell d’utilitat i
satisfacció havia sigut excel·lent i el 82% entre nivell mitjà i òptim. Cal destacar que l’opinió
sobre una insuficient adaptació recau en l’opinió del 13% del col·lectiu d’alumnes. Aquest
punt s’ha de treballar, ja que la creença de que missatges concisos, l’elaboració de material per
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part d’ells i elles mateixos/es o la dificultat de canvis globals a partir de canvis més individuals,
eren conviccions poc entusiastes amb l’obtenció i adquisició de l’objectiu general i també
específic del present projecte. Aquest desànim s’ha de treballar i posar exemples clar de
mobilitzacions socials a petita escala que han sensibilitzat a l’entorn i han promogut la reflexió
de la ciutadania.

Creus que el servei és útil a nivell local i global per
començar a reduir el malbaratament alimentari?
p.1
4%

p.10
8%

p.9
29%

p.4
9%

p.6
4%

p.7
17%

p.8
29%

Amb la cinquena pregunta, “ Suggeriries un altre tipus de servei? “ s’observa que el 17% de la
mostra de l’alumnat participant en l’avaluació creu que sí mentre que el 83% opina està
satisfet amb allò que s’ha desenvolupat. Els comentaris obtinguts en l’alternativa d’un servei
han sigut: “ Posar una parada” i “Crec que si ens poséssim podríem descobrir diferents coses
per lograr-ho”, suposant dos comentaris de les quatre persones que representen aquest 17%.
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Suggeriries un altre tipus de servei? ?

Sí
17%

NO
83%

Per tal de que les dades extretes d’aquetes preguntes no només quedin en conclusions
obtingudes, des de l’inici ja es planteja sistematitzar aquests resultats per reflectir una manera
d’actuar i desenvolupar el projecte més acurada i, invertir els resultats de les experiències en la
definició d’un pla d’actuació futur més eficient i eficaç. Per tant, es planteja que el nombre de
sessions d’aprenentatge i l’organització d’aquestes sigui la mateixa, encara que les sessions
dedicades al servei s’ampliaran en com a mínim una més. Així doncs, l’alumnat tindrà temps de
pensar i reflexionar més en el tipus de producte a desenvolupar, i podrà anar construint la idea
de que l’impacte del seus productes resultants, encara que inclogui i es dirigeixi a un nombre
no gaire extens de persones/veïns o veïnes, pot ser molt intens i més eficaç. A més, la
metodologia emprada per treballar concretament el servei, el treball cooperatiu, continuarà
estant present en el desenvolupament del servei i en la posada en marxa d’aquest, podent
doncs desenvolupar tasques escollides segons les necessitats individuals, a més de l’acte de
cloenda, que a banda de promoure aquest aspecte, sigui un espai a mostrar els resultats i
plantejar qüestions a altres membres de la comunitat educativa.
Per millorar els aspectes abans esmentats del baix entusiasme cap una visió més global i
impacte de les seves accions i apostar per una mentalitat acadèmica positiva, és a dir, seguir
les noves línies pedagògiques que s’impulsen, abans de les sessions de servei es passaran
petits vídeos per tal de motivar la creativitat durant la invenció i disseny de productes, així com
també l’eficàcia d’aquests per ser elements que normalment no es troben a les botigues i que
alhora siguin creacions d’un alumnat sensibilitzat. El primer vídeo pateix d’un Ted Talk per ser
una plataforma que parteix de l’intercanvi d’informació i amb la mateixa metodologia que es
treballa i que es vol continuar utilitzant a les aules, compartint idees amb la comunitat.
S’iniciarà amb el vídeo https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
per incentivar a l’alumnat a confiar en les seves pròpies capacitats i que reforci la idea de la
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rellevància de la feina que està desenvolupant al centre educatiu. Altres alternatives serien
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution#t-107062.
També es important fer èmfasi en donar exemples d’actualitat i, per tant, reals del sistema
alimentari i com accions de col·lectius petits arriben a fer ressò en altres entorns.
Què has suposat per tu participar en aquest projecte d’Aprenentatge i servei?
Valorar la globalitat de l’impacte a través de les autovaloracions de l’alumnat, tenint en
compte que les limitacions de la pregunta eren efímeres, l’objectiu era esbrinar si les respostes
majoritàries eren sobre l’adquisició d’informació relacionada amb el creixement personal,
l’aplicabilitat de la informació en l’entorn, la participació, l’autoestima, modificació de
l’autoconcepte, etc. Amb aquesta pregunta també es buscava saber fins a quin punt, la
metodologia emprada en les sessions, la cronologia d’aquestes,el temari i el servei, havien
sigut satisfactòries per l’alumnat a nivell acadèmic i personal, així com si s’havia donat un
aprenentatge profund o més aviat superficial tenint en compte l’argumentació en cadascuna
de les respostes. A continuació es presenten els resultats sistematitzats segons si l’aproximació
ha sigut profunda o superficial a partir de les característiques diferencials que aporta Entwistle.
Cal dir que de les 24 respostes obtingudes, només una alumna va respondre que no li havia
suposat res i a continuació es mostren la majoria de respostes que es relacionen amb una
aproximació d’aprenentatge profund.
Interès en les Buscar significat
tasques
i de la tasca
satisfacció en la
realització

Personalització
de
la
tasca,
extraient
significat per la
pròpia
experiència de la
vida diària
Aprendre
Aprendre
a Aprendre moltes
moltes
coses donar-li
més coses i sobretot
sobre el menjar importància als ser jo mateixa qui
aliments
ha fet saber a la
gent
aquestes
coses

Recerca
de Creació
relacions entre d’hipòtesis
la
pròpia
persona i els
coneixements
previs
He après molt i
sobretot posarme en el lloc de
l'altre, en el cas
de la pagesia a
que cobrin un
preu
just
(Empatia
i
valors
de
justícia global)

Pensar en com
solucionar
problemes
del
circuit alimentari
ecològic

Aprendre coses Aprenentatge
que no sabia

Aprendre moltes
coses
que
recomanaria
Aprendre coses Aprendre que Aprendre molt i
noves
darrera d'una saber més coses
poma hi ha molt
treball
(empatia)
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Opció Laboral

Fer una mica de
justícia pel treball
que suposa fer
verdures
ecològiques
Recapacitar sobre
l’origen
dels
aliments
que
consumim

Sobre les respostes relacionades amb l’aproximació superficial es mostren al quadre següent:
Tasca com imposició necessària Reproducció dels aspectes Evita
significats
per aconseguir objectiu com la superficials de les tasques personals o de la tasca
nota
través de la memorització
Espero que
l'assignatura

bona

nota

a

El menjar ecològic és més car Tenir més informació
però bo

Tal i com suggereix diferent bibliografia, un enfocament profund d’aprenentatge per part de
l’alumnat representa un ús i posada en marxa d’habilitats i estratègies que requereixen un
temps i un esforç ja que es relaciona amb un aprenentatge significatiu a nivell personal. Un
aspecte important que es dóna en aquest mecanisme d’aprenentatge és el locus intern, és a
dir, aquesta conducta acadèmica l’alumnat la reconeix com a responsabilitat personal i, per
tant, relacionat amb uns resultats positius ajuda a incrementar l’autoestima i la motivació
acadèmica. Aquest últim aspecte, la motivació per l’aprenentatge dels continguts que es
desenvolupen a l’institut ha sigut reafirmat per les docents, que gratament informen de que
algun alumne que no volia estudiar ha canviat d’opinió.
Així doncs s’estableix que el nombre de les sessions d’aprenentatge pel projecte fase 1 i fase 2
seran les mateixes i que es seguirà la metodologia de crear debat, reflexió, promoure
l’aprendre a aprendre i el treball cooperatiu en la fase de servei. El canvi d’actituds personals i
creences que té per finalitat el projecte pot respondre a diferents experiències que hagi pogut
tenir fins al moment l’alumnat, però arrel de l’observació directe creiem que l’experiència
obtinguda a partir de l’aprenentatge vivencial dins de l’aula i a camp, influencien en un
aprenentatge amb aproximació profunda. Aquest fet suposa també el desenvolupament de
nous paradigmes i esquemes mentals mitjançant la construcció pròpia a partir del què han
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viscut. Aquestes afirmacions també es poden corroborar a partir de les diferents respostes
obtingudes mitjançant la última pregunta de l’enquesta sobre si tenien algun suggeriment de
millora. La majoria d’alumnat va contestar que no i que havien fet tot allò possible, fent ressò
del locus intern comentat anteriorment, però els i les joves que deien que sí argumentaven les
seves preferències personals en relació al treball desenvolupat mitjançant l’aprenentatge i el
servei. Algunes de les propostes es poden veure a continuació:

Parlar directament amb la gent i fer-li pensar sobre el què va a comprar
Fer-ho al carrer, per tal de que arribi a més persones
Fer l'acte de cloenda amb més repercussió social i canviar més gran: Canviar les estadístiques
del menjar que es tira, de gent que no té treball i podria treballar a camp, de la diferència entre
el menjar químic i ecològic

Aquestes conclusions també es poden explicar a partir del nivell de motivació per la
consecució de l’objectiu establert, ja que si el nivell és elevat l’alumnat persistirà en intentar
millorar i/o voler establir pautes per tal d’assolir un nivell més elevat en sensibilitzar a la
població mitjançant l’acte de cloenda, del servei, etc. Cal dir que, durant l’elaboració de servei
l’alumnat va decidir fer feina a casa per tal de fer entrega de el material que se’ls demanava a
través d’iniciativa pròpia sense que les docents o tècnica del projecte els hi demanés. A través
de la bibliografia especialitzada en la implicació de la motivació en l’aprenentatge també es
podria haver extret el contrari en cas de no poder incitar la motivació intrínseca de l’alumnat,
és a dir, que haurien desistit en la ideació i/o creació del servei.
3.2 VALORACIÓ DEL PROJECTE SEGONS LA DOCÈNCIA
L’entrevista a partir d’una DAFO, ha servit també per obtenir l’opinió sobre el projecte de les
dues docents implicades. A continuació es mostra la bateria de preguntes realitzades i la
transcripció de cadascuna de les gravacions obtingudes el dia de l’avaluació final i referents a
l’anàlisi del projecte tant en les amenaces i oportunitat trobades. El dia de l’entrevista,
cadascuna de les docents, va ser conscient des del primer moment que les diferents preguntes
estarien enfocades a descobrir com analitzaven el desenvolupament del projecte.

Amenaces

Oportunitats

Quina mancança has trobat en el projecte?

Quina oportunitat d’aprenentatge has vist?

Quin factor limitador trobes en aquest
projecte?
La realització del projecte creus que li pot
servir a l’alumnat com a eina d’experiència i
coneixement d’una possible professió?

Quina viabilitat li veus a aquest projecte?
La realització del projecte creus que li pot servir
a l’alumnat com a eina d’experiència i
coneixement d’una possible professió?
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Creus que ha sigut transversal amb els
continguts de l’assignatura?

Creus que ha sigut transversal amb els
continguts de l’assignatura?

S’ha adaptat a les necessitats detectades de
manera inicial i/o mitja?

S’ha adaptat a les necessitats detectades de
manera inicial i/o mitja?

Has notat algun canvi d’actitud en
l’alumnat?
Alguna proposta de millora?

Has notat algun canvi d’actitud en l’alumnat?
Alguna proposta de millora?

DAFO Mº PILAR MOLINA: DOCENT TERCER D’E.S.O DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS,
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Quina mancança has trobat en el projecte?
Globalment crec que no hi ha hagut mancances perquè hi ha hagut un nivell de
comunicació molt exhaustiu, correu, whatsapp, crec que hem arribat a tot. Al principi
per exemple no v vam plantejar diaris, que les conclusions les faria l’alumnat i sobre la
marxa hem incorporat aspectes que hem fet que el projecte creixes i es millores. En
relació a l’avaluació si continuem experimentant...a veure els projectes creixen, no
son elements estancs, creixeran en la mesura de que els alumnes son diferents i
nosaltres també.
Quina oportunitat has trobat en el projecte?
Oportunitat d’aprenentatge pels alumnes una oportunitat enorme. Han pogut tenir
l’experiència de treballar el currículum de la matèria de ciències socials de manera
transversal. S’ha adonat que la realitat propera, la que tenim, el que fem cada dilluns
amb les noticies de premsa els corrobora que el què esta passant al món es el que hem
de treballar, es la praxi, el fet de construir persones que coneguin el seu entorn es
l’objectiu, es a dir, s’han sentit que tenen formació com a persones i ciutadans i que
entenen el mon que els envolta. Això es un estímul molt potent, que potencia
l’aprenentatge que ens permet canviar, transformar. El projecte permet vincular el què
fem al centre, el currículum, amb totes els matèries de la vida pràctica. Una
oportunitat meravellosa per adonar-se’n de que necessiten uns coneixement i unes
habilitats per viure en el mon actual.
Quin factor limitador trobes en aquest projecte?
Algun factor limitador crec que no perquè quan els hem trobat els hem parlat. A
vegades el temps, però es molt positiu perquè els alumnes haguessin allargat el
temps de les sessions a les 14,35. S’haguessin quedat molt més, es un element que jo
no havia vist. No han tingut mai pressa. Quan els enganxa no hi ha límit.
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Quina viabilitat li veus a aquest projecte?
La viabilitat i utilitat de cara a un present i futur, ja els esta sent útil per pensar que
el tema de l’alimentació és més important del que nosaltres creiem. Han après que
hem de reivindicar el dret de l’alimentació però no a qualsevol cost, han après a que
s’ha de menjar sa, a mirar-se les etiquetes quan toca, a pensar què hi ha darrera dels
grans empreses alimentaries, als grans hipermercats a aquestes cadenes alimentaries i
com estan jugant amb la nostra salut. Jo crec ja que en el present ja han après
moltíssim i ja han dit han dit ells mateixos que segons què a casa ja no ho volen
menjar. Però de cara al futur els ha obert una porta a entendre una cosa fonamenta
que el coneixements, la informació és eina transformadora i ajuda a millorar, això
ho han vist i ho han dit ells mateixos. La gent no te aquesta informació que nosaltres
tenim ara. Nosaltres tenim informació i podem estendre-la no? A la resta. Però es clar
Ells tenen ara una eina potent i que la sabran utilitzar. Tenen ara els instruments, les
competències.
La realització del projecte creus que li pot servir a l’alumnat com a eina d’experiència i
coneixement d’una possible professió?
Jo crec que sí, no només vinculat al món rural directament, també al mon d’aprendre
un ofici, el camp, la distribució , la comercialització, jo crec sí, que és un ventall de
possibilitats, el màrketing. Han treballat totes les idees. Jo crec que en aquest sentit
és absolutament global.
Creus que ha sigut transversal amb els continguts de l’assignatura?
Absolutament
S’ha adaptat a les necessitats detectades de manera inicial i/o mitja?
Jo crec que sí, és que a més quan no s’ha adaptat i hem vist alguna cosa hem agendat
una reunió. Ens hem trobat fins i tot a fora del centre, ens hem enviat molts correus
per mirar de posar-ho en marxa de la manera més efectiva. Hi ha hagut moments més
estressants perquè es clar la posada en escena de la jornada com l’acte de cloenda i
la mobilització de tothom, de tota la comunitat. No va ser fàcil, va portar una feina,
una preparació. Jo crec que la resposta va ser rodona, espectacular i fins i tot la
jornada de la tarda. Crec que li hem de posar uns excel·lents als alumnes, així que molt
bé.
Has notat algun canvi d’actitud en l’alumnat?
Malgrat tensions que hagin pogut esclatar en algun moment per friccions i tal, han
après, han guanyat en respecte i han après valorar a l’altre. Incorporar a tothom en
el discurs. Cadascú pot fer una aportació, deixem que tothom aporti el què mes saben
i mes coneixen. El canvi entre ells i el canvi de relació amb els adults. Malgrat que es
clar, sempre has de lluitar amb elements externs, és a dir tenir la classe a última hora
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després del pati, que venen com una moto, però un com ja s’han centrat, ens han
donat resposta sempre. Conflictes amb tercer a no s’han produït.
Alguna proposta de millora?
Podríem intentar la part de participació, el diari intentar polir-lo, ser més exigents
amb el temps. Que el compromís que adopten sigui mes ferm. Ensenyar-los que el
compromís sigui més ferm. No ser tan laxes i dir, si que es lliure el següent dia.
Qüestions molt puntuals i les que sens passin pel cap. Nombre de sessions? Jo crec que
està equilibrat perquè vosaltres ho teníeu molt pensat, però de servei potser una més,
més que res perquè per la feina no donava temps per concretar.

DAFO MARISA: DOCENT TERCER D’E.S.O DE L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES SOCIALS,
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Alguna mancança del projecte? Nombre de sessions? Nombre d’aprenentatge, avaluació,
participació de Desos?
Limitació no, torno a dir que el problema fonamental ha sigut el grup, un grup molt
inestable i que els costava molt implicar-se. Limitacions no, a veure, la part final ha
sigut molt interessant, amb el què es va fer al pati, no solament perquè vingués
inspecció, la gent del consorci i del districte, sinó sobretot perquè era mostrar el què
se’ls havia ensenyat, això m’ha semblat molt interessat , mostrar el què has après
perquè ja no queda tot tant teòric. Després, la part de sortir al camp, les tres sessions,
jo les veig que estan totes molt ben estructurades, però potser més separades en el
temps sí, les dues últimes van ser potser molt seguides. SI haguéssim començat abans,
haguéssim pogut fer-les una miqueta millor. Jo el què sí que hagués fet és començar-lo
una miqueta abans . És a dir, no acabar-lo al maig. El maig, per mi almenys, és un mes
molt complicat perquè acabem amb segon de Batxillerat. Llavors, si haguéssim pogut
començar el projecte un mes abans i l’haguéssim pogut acabar al mes d’’abril, potser
hagués anat jo una mica menys atabalada al final.
Si haguéssim pogut començar abans amb vacances de nada es complicat?
El fet de tenir vacances al Nadal sempre els fa oblidar coses, de qualsevol matèria,
però el què passa que has de tenir l’habilitat de saber-los reenganxar, però sempre se
n’obliden.
Quina oportunitat d’aprenentatge has vist?
Alguns, pocs, m’han verbalitzat, “mira, una sortida del camp es pot conrear!” “Mira
doncs és molt bo” Ells a més tenen aquí en Can Clos horts comunitaris i potser no
havien pensat mai en aquesta idea i van parlar un dia doncs que en un balcó pots tenir
un planter amb quatre coses, alguns ho veien raru i a alguns els ha fet reflexionar, a
alguns, molts no perquè no els agrada la verdura, era també això un problema.
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Quina viabilitat li veus a aquest projecte? Actual i futura en aprenentatge?
Potser dedicar-se a l’agricultura no, més de cara a ús particular però penso que més
de cara a una reflexió, d’adonar-se de la importància que és consumir productes de
proximitat, de la feina que hi ha darrera, i de lo important que és que els productes
tinguin, que és el què s’ha anat repetint, qualitat i quantitat. Que sigui un producte
de qualitat en el sentit de que no s’hagi fet créixer així a lo bèstia. Més de cara el què
seria com consumidor o consumidora, reflexionar sobre el producte que tu estàs
consumint. D’on ve, com s’ha produït, s’ha produït d’una manera justa, a tu com a
consumidor, al teu organisme això li afectarà? Vull dir això també encara que sigui
d’una manera egoista, jo penso que tot això és una reflexió molt important, i que els
alumnes que ara són joves i que veuen el futur molt lluny, han de reflexionar algun dia
tot aquest procés alimentici els pots afectar, els animals hormonats, els productes
transgènics, tot això no sabem a la llarga quines conseqüències pot tenir.
Creus que la fan o la faran aquesta reflexió?
Jo sí, penso que alguns en un futur faran aquesta reflexió en un futur, alguns s’ho
estan plantejant ja. Almenys tenen la informació, el tenir la informació és important,
ja no vius en un món que no saps de què va la història. Ja tens la informació, i llavors
tu pots fer la reflexió al final o no ferla, però el fet de tenir la informació ja et planteja
un interrogant i et qüestiona alguna cosa Això serà bo? Abans no s’ho plantejaven, ara
s’ho plantegen. Jo estic convençuda que alguns d’aquestos es farà la pregunta, potser
per curiositat o perquè realment com a consumidor vol saber què està consumint.
La realització del projecte creus que li pot servir a l’alumnat com a eina d’experiència i
coneixement d’una possible professió?
Jo penso que sí que els pot servir per alguna cosa. La feina del camp ho veig com a
més complicat. Però per exemple, jo veig de bo d’aquest projecte que té una part
d’habilitat social. Aquesta part d’habilitat social és molt bona per aquests nens. El
saber per exemple com saludar, com vendre un producte, com relacionar-se amb una
persona amb qui tens tu una relació de tipus professional i de tipus comercial, tot això
els pot servir perquè per exemple l’explicació del sanvitx i de com saludar, se’ls va
quedar als meus molt gravats. Es un procés d’interiorització , aquesta part sí que els
pot ser útil en un moment determinat en un nen que estigui treballant en una botiga o
que estigui treballant en una perruqueria. Ha de saber dir les coses, ha de saber
introduir-se al client d’una manera correcta. Jo penso que sí perquè té aquesta part
d’habilitat social. I després està aquesta part de disseny que als meus no estaven molt
posats, que també als que siguin més creatius els pot anar molt bé el pensar com
vendre a través d’una publicitat un producte.
Creus que ha sigut transversal amb els continguts de l’assignatura?
Sí, i a més a més transversal amb altres matèries. Matemàtiques, ciències naturals,
dibuix, català , castellà...Per exemple li vaig explicar a la de Matemàtiques el què vam
fer de les mesures del camp i va dir que molt bé, que repassarien com calcular un area
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perquè si, al cap i ala fi ens hem adonat que l’agricultor ha de fer càlculs matemàtics,
no plantar exclusivament, sinó que ha de tenir un càlcul de terreny i dels planters que
ha de posar i dels espais i ha de fer, abans de posar-se ha de tenir-ho tot molt ben
mesurat.
S’ha adaptat a les necessitats detectades i inicials i/o mitja?
Torno a repetir el mateix, el curs que jo donava era complicat però sí. En aquest curs
ens hem hagut d’adaptar molt al ritme que ells portaven i a aquesta deixadesa i
manca d’interès. Però malgrat tot a aquesta manca d’interès hi ha hagut tres o 4
persones que s’han enganxat, que els ha agradat i quan parles amb ells poden fer-te
alguna reflexió. Evidentment era un curs molt petit i era un curs molt complicat. Jo en
aquest curs, encara que s’haguessin enganxat dues persones jo estaria contenta. Jo
penso que si que s’ha enganxat, sí que s’ha fet molt bé i que bueno, de totes maneres
estava jo a l’aula per anar reconduint. Moltes vegades la reconducció ha estat fer
servir exemples que li siguin a ells més propers perquè jo estic acostumada a parlar-li
d’una manera de que ells ho entenguin, perquè a vegades si se’ls parla d’una manera
molt correcte, s’ha de tenir present que ells tenen un mon més petit i el que
necessiten son exemples més casolans. Són nens d’un barri molt concret i d’un món
molt reduït, molt petit.
Has notat algun canvi d’actitud en l’alumnat?
Els tres quatre alumnes que els ha agradat més, ho han anat fent, especialment dos
nois han tingut especialment interès. Aquests encara que no ho verbalitzin del tot, el
ha agradat. Torno a repetir que la dinàmica del curs no era la més adient i això també
a vegades desanima quan tens el 50% del grup en actitud totalment de desídia, però es
clar això era molt difícil de controlar perquè no era problema vostre, això passava a
totes les matèries. Hi ha dos o tres persones que han introduït algunes idees, que les
repeteixen i que les tenen més interioritzades i que alguna d’aquestes persones ara vol
estudiar, vol fer alguna cosa, ha canviat una mica el xip del què volia fer...Al principi no
volia fer res, ara té més interès en fer més coses, s’ha anat animant. És clar, era un curs
molt complicat en el què la desídia general, era molt complex i ja dic, era en totes les
matèries.
Alguna proposta de millora?
El que li he sol·licitat a direcció es que no hi hagi aquesta divisió tan radical que ha
generat aquesta dinàmica i que ells mateixos s’han adonat de que era poc exitosa.
Penso que la distribució, el més important era començar un mes abans i acabar un mes
abans, perquè el mes de maig es un es de maig. Als meus exigir-los fer alguna cosa,
com per exemple els cartells, els meus ho acabava en un plis plas, els sobrava temps
perquè tampoc tenien aquesta implicació, aquesta motivació que tenia l’altre grup.
Torno a repetir que aquí hi ha hagut més un problema de grup que de projecte. Aquí hi
havia un problema de grup que ja tenia una dinàmica molt determinada i que ja la
31

Amb la col·laboració de:

Transformem el valor dels
aliments: Innovació en el circuit alimentari ecològic

tenia molt agafada després de Nadal. Per això dic que si haguéssim començat abans,
inclús aquest grup encara no havia agafat els vicis que havia agafat i s’hagués enganxat
millor. Després de Nadal cadascú ja s’havia anat pel seu cantó.
D’aquestes valoracions, relacionant-les amb la bibliografia que vincula el tipus de mecanismes
utilitzats alhora de transmetre l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment d’aquests és que les
habilitats que de les quals l’alumnat s’ha apoderat per realitzar les sessions a l’aula a través del
debat, les entrevistes als agents per poder elaborar un producte adaptat a les necessitats del
local i de les consumidores i/o consumidors és un aspecte molt important de l’experiència de
l’aprenentatge. El desenvolupament de competències que es construeixen mitjançant les
experiències facilita l’assimilació de conceptes, ja que es relacionen amb la realitat, i és un dels
aspectes més ben valorats de les docents, coincidint doncs la bibliografia amb la seva opinió
d’expertesa en la docència.
3.3 VALORACIÓ DEL PROJECTE SEGONS CENTRAL PARC, RECEPTORA DEL SERVEI
Per tal de saber com l’agent que tenia una necessitat ha rebut la implicació i si era l’esperada o
no per part de l’alumnat, es va creure convenient també que fossin els i les membres que van
participar en les sessions a l’aula i a camp provinents de Central Parc qui també valoressin el
projecte i el seu desenllaç.
Cal afegir també que en les sessions de treball a camp, l’alumnat realitzava un diari
d’aprenentatge/rúbrica del què havia treballat i com ho vinculava a altres matèries o
coneixements previs assolits. Aquesta tasca també servia per acabar de resoldre dubtes i
reflexionar per assolir un coneixement més profund. En el punt 3 d’aquesta enquesta, també
es valora la redacció d’aquestes rúbriques.
AVALUACIÓ FINAL CENTRAL PARC
NOM I COGNOMS:

NOM I COGNOMS:

NOM I COGNOMS:

NOM I COGNOMS:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

1. Creus que el servei realitzat per l’alumnat és útil per sensibilitzar a la comunitat
sobre la necessitat d’introduir les pèrdues a camp dins del circuit alimentari?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Creus que el servei és útil a nivell local i global per començar a reduir el
malbaratament alimentari?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3. Valoreu la motivació i autoestima de l’alumnat durant les estades a camp:
Interès en les tasques a desenvolupar a camp:
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Destresa en l’execució de les tasques:
1
2
3
4
5

7

8

9

10

6

Bona relació entre els membres de l’equip, comunicació amb els altres de manera
clara, directe i respectuosa.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

La valoració obtinguda en tots els ítems ha sigut la òptima, és a dir, un 10 i sent doncs la
màxima puntuació a obtenir. És important destacar que per fer aquesta valoració, prèviament
van posar en debat aquestes qüestions els quatre membres participants, per tal de donar
resposta de manera consensuada. Per ells i elles ha sigut i és important que en l’educació es
valori i s’aprengui la importància de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica i que els i les
joves tinguin eines per transformar el nostre present en un futur millor. Que prenguin
consciència de la realitat i de l’actualitat, per així tenir informació en cas de voler prendre
mesures i formar part d’un col·lectiu respectuós i col·laborador en construir un món més
equitatiu a nivell local i, per tant, amb influències globals.
És doncs una necessitat i inquietud personal i professional per les persones membre de Central
Parc igualment que per les de Desos que aquest projecte es consolidi al centre educatiu i fer
aquesta rèplica de dos anys a Instituts Públics de Barcelona i l’Àrea Metropolitana on hi hagi
més necessitat social i més falta de connexió i cohesió amb l’entorn, per així facilitar entre els
diferents nexes que es creïn un possible treball futur en xarxa.
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4. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Durant l’execució del projecte es va plantejar la participació de les famílies a l’acte de cloenda,
convidar-les a la presentació i celebració dels resultats aconseguits i aprofitar també perquè
poguessin resoldre les qüestions que havien pogut sorgir.
No obstant, el dia de l’acte, proposat en horari lectiu, el nombre de famílies participant va ser
escàs, sent dues les que finalment van poder assistir. Tot i així, durant el transcurs de les
sessions i a mesura que avançaven els coneixements adquirits per l’alumnat amb el projecte,
es pot constatar a través de les pròpies verbalitzacions dels i les joves que a les seves llars
estaven coneixent el projecte més enllà del Bloc Col·lectiu de Desos o de la circular de drets
d’imatge. El col·lectiu de joves transmetia a la família què estaven fent i descobrint, proposantlos comprar productes ecològics per notar la diferència gustativa a part d’apostar per la
qualitat. Aquest fet és molt destacable ja que, una mare, va corroborar l’alegria i entusiasme
que havia tingut quan el seu fill arribava a casa i li explicava tasques que desenvolupava a
l’institut. Per aquesta mare, la rutina de la tornada a la llar del seu fill era amb una
comunicació molt escassa i, notar i veure com el seu fill tenia ganes d’explicar-li allò que estava
aprenent li transmetia molta alegria alhora d’escoltar un relat diferent al de cada dia.
A més, des de l’entitat s’entén l’aprenentatge des de la xarxa, des de l’aportació de cada ens a
una construcció conjunta i, per tant, les famílies tenen un paper molt important en
l’aprenentatge de les seves filles i fills. És per això, i constatat també per les docents del
projecte, que ha d’existir un canvi en el projecte per incorporar a les mares, pares i/o tutors
com a protagonistes també del treball conjunt que es pugui fer.
La proposta d’aprendre des d’un prisma vivencial i actiu creiem que es necessària per a totes
les persones, per així crear una necessitat d’adquirir més coneixements per avançar en allò
que es pugi estar desenvolupant. És per aquest motiu que plantegem una reunió informativa i
formativa del projecte de manera inicial, on pares i mares o educadors familiars que vulguin
assistir, puguin saber com esdevindrà l’aprenentatge dels seus fills i filles a partir del rolplaying
que ells i elles desenvoluparan. Es planteja doncs que les persones adultes puguin fer una
activitat igual que la dels joves i, així, descobrir de primera mà, què viuran les i els joves, a més
de poder compartir la mateixa experiència que durant el projecte, desenvoluparà l’alumnat. A
través d’aquesta proposta de comprensió cap als seus fills i filles, l’oferiment d’un espai on
poder implicar l’empatia amb la realització de la mateixa activitat, també es pretén crear una
inquietud en les persones adultes per col·laborar des de les llars amb l’acompanyament en el
descobriment que sessió rere sessió faci l’alumnat i per enfortir la proposta de construcció
conjunta d’aprenentatge mitjançant la realització del projecte.
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5. FASE 2- CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE
La implementació del projecte amb perspectives de futur constarà de dues fases que
s’implementaran al mateix centre educatiu en el curs de 3r d’ESO a través de l’assignatura de
Ciències Socials, Geografia i Història. La primera, que coincideix amb la ja realitzada,
implementarà els canvis esmentats amb anterioritat a nivell avaluatiu i de participació de les
famílies. Es mantindrà la mateixa metodologia de reflexió a l’aula a través de la participació
amb el debat. La responsabilitat individual i la corresponsabilitat a través del treball cooperatiu
formaran part també de les dinàmiques a treballar, ja que d’aquesta manera s’ha vist i es vol
continuar potenciant, que la motivació intrínseca de l’alumnat augmenta si es respecten les
seves inquietuds individuals alhora d’assolir els productes que formen part del servei.
L’alumnat és el protagonista principal del projecte i, respectant aquesta premissa, ells i elles
també han de voler-ho ser i liderar el seu canvi. Per aquests motius des de l’entitat s’intenta i
es continuarà avançant per adaptar els projectes a la nova manera d’ensenyar i aprendre, a les
noves idees que en sorgeixin per refermar l’aprenentatge continuum i en xarxa, apostant
sempre per una aproximació profunda en la construcció horitzontal de l’aprenentatge.
Si amb el projecte en la Fase 1 s’utilitza el factor sorpresa durant les tres primeres sessions per
crear incertesa acompanyada d’expectatives, per després introduir l’explicació de servei i
instar a l’alumnat a voler-ho aconseguir, amb la segona fase això no serà possible perquè ja
s’haurà implementat el projecte al centre i aquesta tàctica s’haurà de canviar. No obstant, per
tal de crear el mateix efecte sorpresa es planteja una idea inicial de dur els productes creats
per l’alumnat de l’any anterior perquè el nou alumnat participant pugui començar a fer-se
preguntes de la seva utilitat i idoneïtat. Es començaria doncs per presentar els productes
resultants del servei per fer palpable la necessitat d’aprendre i poder assolir un producte
diferent i amb la mateixa repercussió que un any enrere van fer els seus companys i
companyes. Cal dir però, que aquestes idees inicials s’exposaran al centre educatiu i a les
docents participants ja que són elles qui en última instància decidiran en funció de les
necessitats i característiques que reconegui de l’alumnat.
El fet d’implementar un segon any consecutiu el projecte en el mateix centre i, per tant, fer
formació i sensibilització dos cops en el mateix, no només farà augmentar el nombre de
participants de manera directa i indirecta, sinó que també en resultarà una consolidació
necessària per la sostenibilitat del mateix. L’apoderament de les docents és necessari per
suplir el desconeixement inicial sobre la pagesia o el marc legal alimentari. Un
acompanyament de dos anys creiem que és necessari per incorporar els aprenentatges
suficients per implementar el projecte, tant a nivell de metodologia com a nivell de continguts
per a la realització del servei. A més, tal i com les mateixes docents han comentat, el projecte
és una llavor que pot continuar donant fruits i que, és amb el temps, quan s’assenten els
coneixements, es maduren, i aquesta reflexió dóna uns canvis visibles que pretenem que se’n
puguin beneficiar els màxims participants possibles durant els dos anys.
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