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Capítol 7. 
Anàlisi de les visions inicials sobre el 

projecte compartit de l’hort escolar  
 

La diferència entre un hort escolar i un hort, entre cometes, professional és que un s’ha  
especialitzat per produir una  espècie, mentre que l’altra està fet per educar els infants.  

Josep Antoni G, alcalde del poble on s’ubica a l’escola, en el marc d’una 

entrevista feta a la tardor del  2009  

7. 1 Introducció  
Un dels moments més especials d’aquesta tesi va ser quan vaig fer  les 

entrevistes que serveixen com a dades d’aquest capítol. Com que en aquell 

moment encara no sabia cap a on em portaria la recerca, vaig entrevistar a 

molta gent per si de cas: els quatre mestres de l’escola, tres familiars, però 

a més a més, als vuit alumnes que hi havia a cicle inicial i a dos veïns.  

Les entrevistes que recordo més són precisament les dues entrevistes que 

vaig fer als veïns de l’escola. La primera va ser a l’alcalde del poble, en què 

va dir-me el fragment que encapçala aques capítol. Va ser una entrevista a 

l’Ajuntament, on em va explicar el seu punt de vista sobre l’hort de l’escola, 

durant gairebé mitja hora. L’alcalde durant els primers mesos va ser un 

puntal de la creació de l’hort i sense la seva ajuda i experiència, com a 

pagès, segurament no ens n’haguéssim ensortit. Em va sorprendre la 

lucidesa de l’enfocament educatiu que creia que s’havia de donar a l’hort.  

La segona va ser al senyor E, el veí que durant el primer curs del projecte 

compartit de l’hort escolar va ajudar a l’escola. Era una persona una mica 

tímida, que no li agradava gaire això de parlar per parlar, i menys amb una 

gravadora al davant. Així, que durant tot el matí el vaig acompanyar per tot 

el poble, perquè m’expliqués coses sobre l’hort i per preparar el terreny per 

a l’entrevista que necessitava. Em va ensenyar l’hort que tenia i l’antic 

molí, que hi havia a casa seva em va passejar fins als horts que cuidava 

just sota la via de tren, que passa per la part més alta del barri on es troba 

l’escola, i em va explicar com havia vingut des de Galícia i que durant molts 

anys havia treballat a les pedreres d’Aiguafreda. Vam esmorzar una bona 
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llesca amb embotit al bar de l’estació i allà vaig començar a fer-li preguntes 

sobre l’hort i vam estar més de mitja hora parlant, sobre com se 

l’imaginava i com posaria les tomaqueres, sobre què creia necessari 

plantar-hi i sobre com li agradaria implicar-s’hi...  

I llavors, quan vam acabar i vaig arribar al cotxe, vaig adonar-me que la 

gravadora no s’havia engegat quan tocava i res del què havíem parlat, 

s’havia enregistrat. No em vaig veure en cor de repetir l’entrevista, sabia 

com li costaria al senyor E tornar a parlar i, sobretot, m’ho havia passat 

massa bé, per tornar a casa i reclamar les meves dades. I vaig decidir que 

l’oportunitat havia passat, que ja no hi podia fer res, i que aquella 

experiència no seria analitzada.  

Finalment, les finalitats del treball van canviar en l’enfocament i vam 

decidir centrar-nos sobretot en la figura dels mestres i els familiars. Les 

entrevistes a l’alumnat les vam descartar, perquè no eren entrevistes gaire 

bones i costava treure-hi resultats des del nou enfocament. I els veïns, com 

que al final només disposava d’una entrevista, la de l’alcalde, vam decidir, 

també descartar-la.  

L’objectiu de totes aquestes entrevistes no era altra que identificar les 

visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar que estàvem iniciant, 

que queden resumides en el bloc 1 de preguntes de recerca.  

Pregunta 1. Quines són les visions inicials del professorat i dels familiars sobre el 

projecte compartit de l’hort escolar?  

 

Pregunta 1.1. Quines són les finalitats del professorat i dels familiars a l’inici 

del projecte compartit de l’hort escolar?  

 

Pregunta 1.2. Quines són les expectatives sobre el posicionament dels 

diferents participants, a l’inici del projecte compartit de l’hort escolar?  
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Pregunta 1.3. Quines tensions esperen que apareguin en el procés de 

construcció del projecte compartit de l’hort escolar?  

 

El capítol s’estructura des de més general a més concret. A la primera part, 

es farà una referència a l’anàlisi del contingut com a aproximació 

metodològica escollida per resoldre aquestes preguntes. A la segona part 

descriuré l’estratègia d’obtenció de dades, en aquest cas, unes entrevistes 

semiestructurades. A la tercera part, presentaré el context en què es va 

realitzar l’entrevista i justificaré l’elecció dels participants. A continuació 

detallaré el procés d’anàlisi que s’ha seguit i presentaré els diferents codis 

que he utilitzat i presentaré els resultats obtinguts. Finalment, retornaré a 

les preguntes de recerca per donar-hi resposta.  

Figura 19. Situació del capítol 7 a l’estructura de la tesi.  
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7. 2. Aproximació a la metodologia de 
recerca: anàlisi del contingut 

L’objectiu principal d’aquest capítol és respondre al primer bloc de 

preguntes de recerca, que tenen a veure amb les visions inicials sobre el 

projecte compartit de l’hort escolar que tenien els participants, durant el 

curs 2009/10. Vaig creure que l’eina més adient per identificar aquestes 

visions seria un entrevista, per tal de crear una situació comunicativa en 

què els mestres i els familiars poguessin parlar tranquil·lament sobre el 

projecte al voltant de l’hort escolar, que estàvem apunt de construir. I, a 

partir d’aquestes entrevistes, poder analitzar el què van dir, és a dir, el 

contingut.  

Segons Bardin (1986), l’anàlisi de contingut és un procés d’investigació que 

desenvolupa un conjunt d’instruments metodològics aplicats tant al 

“contingut”, com al “continent” dels discursos. El funcionament d’aquest 

tipus d’anàlisis es basa en els procediments sistemàtics de la descripció 

dels continguts dels missatges.  

Segons el mateix autor, en qualsevol anàlisis del contingut es poden 

identificar tres fases. En primer lloc, la preanàlisis que és la fase 

d’organització del material i és  quan comencen a sorgir les intuïcions, 

sobre el contingut de les dades. Amb tot, l’objectiu principal és tant sols de 

fer les dades operacionals per poder-les analitzar sistemàticament, a  

posteriori. En segon lloc, l’aprofitament del material que és la fase on es 

comença a tractar les dades. Com diu el mateix Bardin (1986:78), “tractar 

el material és codificar-lo”, és a dir, utilitzar unes regles precises per 

transformar les dades brutes del text en una representació del contingut 

d’aquest text. I, una vegada codificat el text, les unitats d’anàlisi codifcades 

obtingudes se solen agrupar en categories, en el procés de categorització. 

Finalment, ve la fase d’inferència on es dóna una interpretació a les dades.  

Encara que existeixin diferents tipus d’anàlisi del contingut, alguns d’ells 

clarament quantitatius, he escollit una metodologia d’anàlisi del contingut 

que s’emmarca dins de la tradició qualitativa. La decisió és lògica, ja que 

l’objectiu és descriure la visió d’alguns mestres i d’alguns familiars que 
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participaven en el projecte, i en cap cas, l’objectiu és fer una generalització 

dels resultats o una comparació exhaustiva dels participants.  

L’anàlisi qualitatiu del contingut té una sèrie de característiques. En primer 

lloc, cal tenir en compte la situació comunicativa que estem analitzant, i 

això suposa saber si estem analitzant el punt de vista del qui emet el 

missatge o el punt de vista del qui el rep, o el missatge en si mateix. En 

segon lloc, l’anàlisi ha de seguir una metodologia definida, el primer pas de 

la qual és crear unes unitats d’anàlisi. En tercer lloc, la part central de la 

interpretació són les categories d’anàlisi, que han estat creades a través de 

diferents feed-backs al llarg del procés d’anàlisi. Finalment, i com passa en 

tot procés d’investigació qualitatiu és necessari fer una triangulació per 

assegurar la validesa dels resultats obtinguts (Mayring, 2000).  

7.3. Estratègia d’obtenció de dades: 
l’entrevista  

Fonamentació teòrica de l’entrevista 
En el capítol dedicat a l’entrevista de la tercera edició del Handbook of 

qualitative research, Fontana i Frey (2005) utilitzen la idea de la societat de 

l’entrevista [interview society]. Aquesta idea els hi serveix per il·lustrar que 

l’entrevista ha esdevingut el mètode de recerca més utilitzat històricament 

en ciències socials. L’entrevista forma part de la vida de tot ciutadà: 

entrevistes telefòniques, entrevistes de feina, entrevistes al metge, 

entrevistes per accedir a estudis, etc.  

Aquests autors expliquen que en algunes tradicions recercadores, es creu 

que l’entrevista ha de ser un acte neutral i replicable, des del qual poder 

extreure un seguit de dades recollides objectivament que posteriorment 

s’analitzaran. Cal remarcar, però que podem entendre l’entrevista d’una 

forma totalment diferent: com una interacció humana en què com a mínim 

dues persones, entrevistador i entrevistat, es relacionen mútuament i entre 

els dos creen la història de l’entrevista. I, per tant, cap entrevista podrà ser 

neutral ni repetible. 
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Per tant, des del meu punt de vista les entrevistes no deixen de ser un 

entorn d’interacció, situat en un espai i moment concret, que crea el 

recercador amb la idea que l’entrevistat pugui comunicar els seus punts de 

vista sobre el fenomen d’estudi. En aquesta recerca, he intentat tenir en 

compte tres aspectes previs abans d’abordar l’entrevista, com: la 

flexibilitat, l’empatia i la naturalitat.   

La flexibilitat és un aspecte que l’entrevistador ha de cuidar al llarg de tota 

l’entrevista. A vegades el focus deriva cap a converses que s’aparten del 

guió previst per l’investigador, és a dir, els entrevistats se’n van per la 

tangent. Aquest fet sovint és desitjable, tal com afirma Byrman (2001), ja 

que permet aprofundir més en les idees que tenen els entrevistats.  

Sovint l’empatia sembla renyida amb la tècnica de l’entrevista. Malgrat tot, 

si assumim, com hem vist, que no existeix la neutralitat i que cada 

entrevista és un fenomen social únic i irrepetible, aleshores potser més que 

tècniques per fer l’entrevista, ens servirà posar-nos al lloc de la persona 

que estem entrevistant. Fontana i Frey (2005) expliquen que si coneixem 

bé la persona i ens posem al seu lloc podrem estimular que ens informin 

sobre allò que volem i podrem entendre les respotes que ens donen.  

Com més natural sigui l’entrevistador, més oportunitat d’èxit tindrà en 

aconseguir el seu objectiu, és a dir, promourà que es facin descripcions 

més sinceres i acurades per part de l’entrevistat. La naturalitat és ser al 

màxim d’autèntic durant l’entrevista. Si volem que l’entrevistat ens faci 

partícips del seu punt de vista, s’ha d’evitar posicionar-nos com a 

investigadors o com a experts. Tal com assenyala Woods (1986), això és 

fàcil d’aconseguir si formes part de la mateixa comunitat que els 

entrevistats, en canvi és més difícil si véns de fora.  

Objectius de l’entrevista inicial 
Els objectius de l’entrevista estan relacionats amb les preguntes de recerca 

presentades anteriorment. La primera pregunta de recerca és sobre les 

visions que tenen mestres i familiars sobre el projecte compartit de l’hort 

escolar, just quan aquest s’estava a punt d’iniciar a l’escola. Els objectius 
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de l’entrevista, per tant, han de servir per identificar aquestes visions 

inicials.  

El primer objectiu és explorar les finalitats particulars dels familiars i els 

professorats sobre la seva participació en el projecte compartit de l’hort 

escolar i, per tant, té molta relació amb la pregunta de recerca 1.1. 

Moltes de les preguntes de l’entrevista serveixen per aprofundir, sobretot, 

en les finalitats educatives, per tenir algunes opinions més fonamentades 

en aquest sentit, ja que es tracta sobretot d’un projecte educatiu centrat en 

l’educació científica i agroecològica.  

El segon objectiu de l’entrevista és determinar les expectatives sobre 

quines responsabilitats haurien de prendre els diferents participants en el 

projecte compartit de l’hort escolar, que té a veure molt clarament amb la 

pregunta de recerca 1.2. Aquest objectiu ha de servir per caracteritzar 

les expectatives de la posició que ocuparan els diferents participants en la 

col·laboració.  

Finalment, un tercer objectiu important de l’entrevista és fer una 

anticipació de possibles tensions en la construcció del projecte compartit de 

l’hort escolar, que està relacionat amb la pregunta de recerca 1.3.  

Justificació de les entrevistes inicials 
En el moment de fer les entrevistes, vaig optar per una entrevista 

semiestructurada, és a dir, una entrevista amb un guió de preguntes, però 

amb prou llibertat per afegir-ne de noves o reformular-les, per tal 

d’adaptar-me a les necessitats de l’entrevistat. Les preguntes formulades 

actuaven com a guió de punt de partida per assegurar-me que els 

entrevistats parlessin sobre els temes que m’havia plantejat en els 

objectius.  

L’entrevista inicial va ser construïda a principis del curs 2009/10, i parteix 

de la base de les entrevistes que vaig fer en el treball de recerca del 

màster, on pretenia estudiar els models dels mestre al voltant de l’hort 

escolar (Amat, 2009). Vaig  preparar dos models d’entrevistes amb un 
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mateix patró, però amb algunes variacions en la pregunta final, en funció 

de si l’entrevistat era un mestre o un familiar.  

L’entrevista s’iniciava sempre amb una pregunta molt general que servia 

per iniciar la conversa i entrar a poc a poc amb el tema. Encara que 

l’entrevista sigui entesa com una conversa entre l’entrevistat i 

l’entrevistador, cada pregunta del guió estava relacionada amb un dels 

objectius de les entrevistes, tal com es pot veure a la taula següent.  

Taula 4. Relació entre les preguntes de l'entrevista  i els objectius de l'entrevista 
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1. Si et dic “hort escolar”, què és el 

primer que et ve al cap?  

   

2. Per què creieu que l’escola de Sant 

Martí ha de tenir un hort escolar? Què 

pot aportar?  

   

3. Com seria per a tu, l’hort escolar 

ideal?  

   

4. Quins temes creus que es poden 

treballar amb els alumnes amb l’hort 

escolar?  

   

5. Creus que hauria de ser ecològic 

l’hort de l’escola? Per què? 

   

6. Quin paper creus que han de tenir les 

famílies en aquest hort escolar ideal? I 

els mestres? I els veïns? I els alumnes?  

   

7. D’aquestes 8 activitats per treballar 

l’hort escolar, quines 4 escolliries Per 

què? Quina d’aquestes experiències no 
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faries?  Per què?  

Així la pregunta 1 havia de servir per situar el tema de l’entrevista i 

començar a detectar les seves finalitats inicials sobre el projecte compartit 

de l’hort escolar. La pregunta 2 va clarament enfocada a les finalitats 

particulars del projecte compartit. A continuació, a la pregunta 3 

plantejava la idea de l’hort escolar ideal, per tal d’intentar aprofundir altra 

vegada amb les potencialitats que hi veien amb l’hort i, per tant, amb les 

finalitats. I les preguntes 4 i 5 amb servien per concretar una mica més el 

treball educatiu, però també el tipus de gestió que calia fer amb l’hort 

escolar. Finalment, la pregunta 6 fa clarament referència al segon objectiu 

de l’entrevista i serveix per concretar el paper dels diferents actors en la 

col·laboració.  

D’aquesta manera, les cinc primeres preguntes fan referència, sobretot, a 

l’objectiu 1 de l’entrevista inicial, sobre les  finalitats que persegueixen en 

el projecte compartit de l’hort escolar. En canvi, la sisena fa referència a 

l’objectiu 2 a les responsabilitats que agafaven els diferents participants 

del projecte. L’objectiu 3, a diferència dels altres dos, és un objectiu que 

s’acompleix de manera transversal, a través de totes les preguntes de 

l’entrevista.  

Finalment, la pregunta 7 era una pregunta en què havien d’escollir quatre 

possibles activitats, d’un total de vuit activitats proposades. Les activitats 

proposades van ser diferents pels mestres i pels familiars.  

Aquesta setena pregunta té relació també amb els tres objectius de 

l’entrevista. En primer lloc, per fer emergir quines eren les seves finalitats 

educatives, a través de les justificacions de les activitats escollides i de les 

rebutjades. En segon lloc, per tal de determinar la seva pròpia posició dins 

de la col·laboració. I finalment, per poder detectar potencialitats i dificultats 

en el projecte compartit de l’hort escolar.  

La manera de plantejar aquesta pregunta va ser partir de la meva feina, ja 

que solia anar a l’escola per ajudar al professorat a tirar endavant activitats 
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d’educació ambiental. I vaig aprofitar aquest fet, perquè fos el màxim de 

natural possible amb el plantejament següent: 

Imagina’t que vols treballar l’EA o l’EDS amb els teus alumnes a 

través de l’hort, em truques i jo t’ofereixo 8 activitats per fer amb 

l’hort a l’escola, però només tens temps per fer-ne 4. Quines 

escollires? Per què? Quina d’aquestes experiències no faries?  Per 

què?  

Les experiències tant de mestres com familiars, estaven inspirades en 

experiències reals de diverses escoles catalanes. És important recalcar que 

en cap moment vaig considerar que hi haguessin experiències millors o 

pitjors que d’altres. La descripció de les experiències estava redactada de 

manera molt general, amb la voluntat que cadascú se la pogués adaptar i 

la pogués matisar en el moment de justificar-la. 

Les experiències que es van proposar als mestres estaven encaminades a 

activitats  que podien fer a l’aula. Vaig escollir tres activitats relacionades 

amb l’àrea del  medi natural i cinc activitats relacionades amb el medi 

social, perquè crec que els mestres relacionen sobretot l’hort amb aquestes 

dues àrees de coneixement. 

Tal com es pot veure a la taula 5, les tres experiències relacionades amb el 

medi natural tenen a veure sobretot amb la identificació de les plantes de 

l’hort (experiència 1), amb el cicle de vida de les plantes (experiència 2) 

i amb la biodiversitat (experiència 8). Les cinc de ciències socials tenen a 

veure, sobretot, amb temes de conservació i transformació dels aliments 

(experiència 6), temes de consum i comerç (experiència 7 i 5) i 

coneixement del medi social proper (experiència 3 i 4).  
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Taula 5. Experiències presentades als mestres, en el marc de la pregunta 7 de 
l'entrevista inicial 

1a experiència 

Amb els alumnes hem fet unes fitxes, perquè hi posin els noms de les plantes que hem 
plantat, per etiquetar d’aquesta manera l’hort. 

2a experiència 

Amb els alumnes hem plantat diverses llavors a classe, hem mirat com naixien els 
diferents embrions, les hem trasplantat... Finalment, n’hem estudiat el creixement, 

segons si hi afegíem més o menys aigua o més o menys compost.   

3a experiència 

Hem visitat els diferents horts que hi ha al poble i hem fet unes entrevistes als avis que 
els cuiden. 

4a experiència 

Hem investigat la història d’una verdura típica de la comarca, quan se’n comencen a 
tenir referències, com ha arribat als nostres dies, etc.  

5a experiència 

Hem anat al mercat del poble i hem comparat les verdures que hi havia amb les 
verdures de l’hort de l’escola, tant el preu com l’aspecte. 

6a experiència 

Amb el què hem collit a l’hort, hem après a conservar alguns aliments de manera 
tradicional.  

7a experiència 

Hem investigat els recorreguts derivats del comerç d’una verdura d’un hort del poble i 
d’una verdura d’una botiga, fins que arriba a casa. Hem investigat les diferències 

socials que hi ha darrera de cada tipus de verdura. 

8a experiència 

Hem investigat les diferents espècies animals i vegetals que hi havia a l’hort de 
l’escola... Hem comparat la seva biodiversitat amb les d’altres indrets, com camps amb 

monocultiu, boscos o prats... 

A diferència de les activitats presentades al professorat, les experiències 

que es van presentar als familiars estaven centrades en el paper que 

havien de tenir els familiars dins del projecte compartit d’hort escolar. Tal 
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com es pot veure a la taula 6, algunes activitat tenen a darrera una visó 

dels familiar com a actors implicats en actes festius, com per exemple en 

l’experiència 1. En canvi, en les experiències 2 i 5 la implicació de les 

famílies ja és en una activitat dins de l’escola dins de l’horari lectiu, en la 

qual havien d’ensenyar alguna cosa a l’alumnat. Les experiències 3 i 8 

estan centrades en les famílies com un agent que ajuda a la gestió, però 

sense intervenir en la part educativa. Les experiències 6 i 7 fan referència 

a una implicació dels familiars com a organitzadors d’algun aspecte de la 

gestió de l’hort. Finalment l’experiència 4 presenta el familiars com a 

aprenents.  

Limitacions de l’entrevista 
Si entenem que l’entrevista no deixa de ser un entorn d’interacció, 

aleshores podem considerar que està situada tant pel què fa a l’espai, al 

temps i al context social. Aquest fet, implica que mai podrem estar 

completament segurs que el què ens ha dit l’entrevistat és realment el què 

pensa, o si és causat pel mateix context de l’entrevista.  

A més a més, des de l’enfocament sociocultural Lemke, Roth i Kelly (2006) 

alerten que en l’anàlisi d’entrevistes sovint s’oblida que es tracta també 

d’una activitat situada en un context deteminat. Per tant, els significats 

s’han negociat sempre en el marc d’aquell context i cal tenir-lo en compte 

en el moment d’analitzar.  

Malgrat tot, tal com diu Woods (1986), l’entrevista sovint és l’única manera 

que tenim d’apropar-nos a les perspectives dels participants de la recerca, 

però moltes vegades farà falta afegir-hi altres instruments, com per 

exemple l’observació participant, perquè sovint caldrà contrastar allò que 

es diu amb allò que realment es fa. Per tant, en aquest cas la triangulació 

entre els resultat obtinguts amb l’entrevista i els resultat obtinguts d’una 

observació participant, per exemple, ens poden ser útils per donar més 

validesa als resultats generals d’una investigació.  
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Taula 6. Experiències presentades als famíliars, en el marc de la pregunta 7 de 
l'entrevista inicial 

1a experiència 

Al final de curs, es fa una jornada, en què les famílies porten plats cuinats amb les 
verdures que s’han plantat durant el curs a l’hort.   

2a experiència 

Cada quinze dies, alguns familiars organitzen un taller relacionat amb l’hort escolar, 
per als alumnes. Preparen l’activitat educativa, però també la part manipulativa.  

3a experiència 

Les famílies conjuntament amb els alumnes i els mestres construeixen o arreglen 
l’hort, amb algunes jornades extraescolars.  

4a experiència 

Una tarda cada quinze dies, les famílies reben un curs d’horticultura ecològica i es 
comprometen a tenir cura de l’hort. 

5a experiència 

Amb el què s’ha recollit, les famílies vénen a fer una activitat de com fer conserves 
diverses a l’escola.  

6a experiència 

El menjar recollit és gestionat per les famílies i es construeix una petita “cistella 
ecològica”, és a dir, a casa reben menjar de qualitat, provinent de l’escola. (famílies 

com a organitzadores) 

7a experiència 

Les famílies proposen què plantar, com plantar i quan plantar, a principi de curs, quan 
s’ha de decidir què es fa amb l’hort escolar. (famílies com a organitzadores) 

8a experiència 

Les  famílies entren a l’hort quan volen i poden, per ajudar-lo a mantenir net, sense 
males herbes, ni plagues.  
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7.4.Context d’obtenció de dades 

Selecció i descripció dels participants 
En un primer moment, estava previst entrevistar un nombre més ampli 

d’actors que havien de col·laborar en el projecte, com per exemple 

alumnes, veïns i administració municipal. Per aquest motiu, com ja he 

comentat a la introducció, vaig fer més entrevistes de les que consten en 

aquesta tesi. Finalment, vaig descartar analitzar i transcriure aquestes 

entrevistes, per tal de focalitzar l’atenció, sobretot, en els familiars i en els 

mestres.  

Aquest fet, es deu bàsicament a que els familiars, per una banda, han 

acabat sent els actors comunitaris més implicats en el projecte i la seva 

implicació ha estat clau per tirar-lo endavant. D’altra banda, el professorat 

ha estat clau en voler endegar un projecte d’aquestes característiques a 

l’escola. Si algun dels dos actors no hagués volgut seguir endavant, no 

hauria existit el projecte compartit durant aquests quatre anys.  

Al primer trimestre del curs 2009/10, vaig entrevistar als quatre mestres 

de l’escola. Vaig decidir descartar una entrevista i quedar-me només amb 

les dels dos tutors que hi havia en aquell moment i amb la de la directora 

de l’escola. Per tant, vaig seleccionar aquells mestres que tenien una 

responsabilitat més elevada en el projecte. A continuació aporto una breu 

descripció de les característiques dels tres mestres entrevistats que 

anomenaré: mestre 1, mestra 2 i mestra 3.  

 

El mestre 1 
El mestre 1 és originari de Sud Amèrica, però ja portava molts anys 

vivint a Catalunya. El curs 2009 era el seu primer any a l’escola i era 

tutor dels alumnes de primària. Encara que la seva especialitat era 

l’educació musical, tenia un gran interès per l’àrea coneixement del 

medi. El mestre 1 ja tenia una àmplia experiència, sobretot, en el 

treball a escoles petites, ja que al llarg dels anys havia treball en 

diverses escoles de la comarca.   
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En paral·lel a les entrevistes dels mestres, vaig entrevistar a tres familiars 

de l’escola. Amb l’ajuda del professorat de l’escola, vam escollir aquells 

familiars que estiguessin especialment implicats amb l’escola o que 

estiguessin molt interessats en tirar endavant l’hort. Abans de fer les 

entrevistes, vaig fer una primera reunió amb els responsables de l’AMPA, 

per explicar-los el projecte que estàvem començant a construir a l’escola i 

els hi vaig demanar la seva implicació.  

Finalment, vaig entrevistar tres familiars que van acabar sent escollits amb 

aquest criteri de la implicació a l’escola i amb l’interès d’iniciar un projecte 

amb l’hort escolar. Vaig entrevistar dues mares (mare 1 i mare 2) que 

formaven part de l’AMPA i un pare (pare 1) que estava en aquells moments 

a la comissió de pati i, entre les seves responsabilitats, hi havia la de tenir 

cura i gestionar l’hort de l’escola. A continuació aporto una descripció dels 

tres familiars entrevistats.  

La mestre 3 
La mestra 3 era la directora del centre des que es va fundar el 2007 i 

és mestra especialitzada en llengua estrangera. És veïna del mateix 

poble on es troba l’escola. El curs 2008/09, just el curs abans de 

començar el projecte a l’escola, va posar-se en contacte amb la 

Mancomunitat La Plana perquè els ajudéssim a construir un hort a 

l’escola.   

La mestre 2 
La mestra 2 viu en un poble proper a l’escola. El curs 2009, també, era 

el seu primer any al centre i era la tutora dels alumnes d’educació 

infantil. És diplomada en educació infantil, però també en humanitats i 

té estudis sobre teràpies naturals i estava molt interessada en temes 

d’educació ambiental i en descoberta del medi. 
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Realització de l’entrevista 
La meva vinculació a l’escola s’havia iniciat un curs abans de les 

entrevistes, a través del programa d’educació per a la sostenibilitat de la 

Mancomunitat La Plana. Crec que aquesta implicació amb l’escola, em 

permetia ser un entrevistador proper i crear una situació comunicativa 

força natural.   

Les entrevistes es van realitzar a diferent espais de l’escola i van tenir una 

mitja hora de durada. Els mestres van ser entrevistats durant les hores del 

pati, o a les hores que tenien lliures, al despatx de direcció. En canvi, els 

La mare 3 
La mare 3 formava part de la direcció de l’AMPA, en el moment de 

l’entrevista. Era mare d’un nen de l’escola, que en el moment de 

l’entrevista cursava 1r de primària. Era mestressa de casa.   

El pare 2 
El pare 2 formava part de la comissió de pati. Era pare d’una nena de 

l’escola, que en el moment de l’entrevista cursava 2n de primària. 

Treballava com a dissenyador gràfic i mostrava un gran interès pel 

tema agrícola en general.  

La mare 1  
La mare 1 era la presidenta de l’AMPA des de la seva creació. És mare 

de dos nens de l’escola, que en el moment de l’entrevista un cursava 

infantil, mentre que l’altre cursava primària. Treballava en una 

administració local.  
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familiars es van entrevistar a aules, a partir de dos quarts de cinc de la 

tarda quan s’havien acabat les classes. Totes les entrevistes van ser 

enregistrades amb un mòbil. 

7.5. El procés d’anàlisis 

Transcripció de les entrevistes 
Les entrevistes gravades en format mp3 van ser transcrites. Com que la 

finalitat de l’entrevista era fer un anàlisi del continguts, les transcripcions 

es van fer en un format força auster. Quan hi havia una acció interessant 

es feien anotacions entre parèntesis dobles, com per exemple quan es reia 

o quan s’assenyalava algun objecte concret, com les targetes que formaven 

part de l’entrevista.9   

Fragmentació amb unitats d’anàlisi i les primeres 
etiquetes 
Les entrevistes transcrites es van analitzar a través del software atlas.ti 

6.0. Les entrevistes van ser tractades com a documents primaris [p-

documents] i van ser fragmentades amb diferents unitats d’anàlisi. El criteri 

utilitzat va ser fragmentar per unitats temàtiques, així cada vegada que hi 

havia un canvi de tema es creava una unitat temàtica nova. Els fragments 

van ser tractats dins del programa atlas.ti 6.0, com a cites [quotations].  

La codificació, la categorització i el procés de 
refinament 
La codificació de les unitats d’anàlisi es va fer de forma oberta, donant nom 

als codis en funció del què deien les dades. En aquest procés que va 

començar de manera inductiva, de seguida vaig veure que es podien 

agrupar els codis en tres grans categories, que van acabar coincidint amb 

les tres preguntes de recerca. Per una banda, les finalitats, és a dir, quines 

eren les principals motivacions de familiars i mestres sobre el treball a 

l’hort escolar; per l’altra, el paper que esperaven dels participants a l’hort 

                                                
9 Les transcripcions de les entrevistes es poden consultar a l’annex 1.  
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escolar; i, finalment, expectatives sobre futures tensions en el marc de la 

construcció del projecte compartit.  

A través, d’un refinament constant de les categories, a partir d’afegir més 

entrevistes a l’anàlisi, però també buscant-ne la coherència amb el marc 

teòric, les tres grans famílies de categories van acabar conformant-se en 

quatre grans dimensions: la dimensió agroecològica, la dimensió educativa, 

la dimensió participació comunitària i la dimensió de les tensions.  

Dimensió agroecològica 

Les categories que formen part de la dimensió agroecològica tenen la 

finalitat de poder tipificar les diferents finalitats que han guiat l’inici 

d’aquest projecte compartit d’hort escolar, segons els entrevistats.  La taula 

7 mostra els codis que s’han fet servir per analitzar aquesta dimensió.  

Taula 7. Codis utilitzats en l'anàlisi de la dimensió agroecològica de l'entrevista 

Finalitat Educativa El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar on es promogui l’aprenentatge 

Finalitat Productiva El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que produeixi aliment 

Finalitat ecològica El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que sigui gestionat de manera ecològica 

Finalitat alimentària 

 

El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que serveixi per transformar el sistema 

alimentari de l’escola.  

Finalitat identitària El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que serveixi per crear un sentit de pertinença a 

tota la comunitat educativa.  

Finalitat espiritual El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar on es connecti l’ésser humà amb la natura, des 

d’un punt de vista espiritual.  

Finalitat comuntiària El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que inclogui a diferents actors de la comunitat.  

Finalitat naturalística El projecte compartit de l’hort escolar ha de crear un entorn 

agrícola escolar que serveixi per conèixer la natura.  
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Dimensió educativa 

La dimensió educativa està estructurada en quatre subdimensions: 

- Subdimensió sobre la metodologia educativa 
- Subdimensió sobre els  continguts 
- Subdimensió sobre les pràctiques d’activitat científica i tecnològica 
- Subdimensió sobre els valors i actituds   

Subdimensió de la metodologia educativa 

La primera subdimensió té a veure amb la metodologia educativa, és a dir, 

com considera el participant que funciona el procés d’ensenyament i 

aprenentatge. Al llarg de les entrevistes han aparegut tres maneres 

diferents d’entendre la metodologia educativa que promou l’aprenentatge 

dels alumnes i que es poden veure a la taula 8.  

Taula 8. Codis utilitzats per l'anàlisi de l’enfocament de la metodologia educativa  

Enfocament de la 

metodologia educativa 

Descripció 

Basada en la vivència Metodologia   en què l’alumnat convisqui en contextos reals.   

Basada en el treball per projectes Metodologia basada en què l’alumne a partir dels propis 

interessos investiga i experimenta per construir el propi 

coneixement.  

Basada en la separació de la teoria 

i la pràctica 

Metodologia basada en la idea que se separi l’aprenentatge 

en dos grans moment, un moment on es faci teoria i un 

moment on es faci pràctica.  

Subdimensió coneixement dels processos i sistemes 

La segona subdimensió té a veure amb els continguts disciplinars que 

s’haurien de saber. Com que l’entrevista té el marc dins d’una recerca en 

didàctica de les ciències i des de l’escola es treballen les ciències dins de 

l’àrea de coneixement del medi, s’ha focalitzat en definir quins temes de 

coneixement del medi han sorgit al llarg de l’entrevista. Amb tot, també es 

tenen en compte les altres àrees que es treballen a l’educació primària i 

que el professorat i els familiars han tingut en compte. Els codis que 

formen part d’aquest subdimensió es poden veure a la taula 9.  
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Taula 9. Codis utilitzats per analitzar el continguts  per aprendre a través de l’hort de 
les entrevistes 

Poc interès amb la part 

curricular 

El mestre o la mestra no mostra interès explícit en l’ensenyament 

de les àrees. 

Àrea de llengua anglesa El mestre o la mestra explícitament esmenten aquesta àrea 

Àrea d’educació musical  El mestre o la mestra explícitament esmenten aquesta àrea 

Àrea de matemàtiques El mestre o la mestra explícitament esmenten aquesta àrea 

Àrea d’educació plàstica El mestre o la mestra explícitament esmenten aquesta àrea 

Àrea de llengua El mestre o la mestra explícitament esmenten aquesta àrea 

Àrea de CM natural i social El mestre o la mestra explícitament o implícita esmenten aquesta 

àrea  

 Conèixer el poble El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer el poble 

 Conèixer cultura 

tradicional 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer la cultura tradicional 

 Conèixer la diversitat 

cultural 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer aspectes de la vida d’altres  cultures 

 Conèixer l’origen dels 

productes 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer la procedència dels aliments i/o les plantes de l’hort.  

 Conèixer la fisiologia de 

les plantes 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer la fisiologia vegetal. 

 Conèixer el cicle de vida 

de les plantes 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer el cicle vital de les plantes. 

 Identificar els éssers 

vius 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer els éssers vius que habiten a l’hort.  

 Conèixer els temes 

ambientals 

El mestre explícitament o implícitament parla sobre la importància 

de conèixer algunes problemàtiques d’origen ambiental 

 

Subdimensió pràctiques d’activitat científica i tecnològica 

La tercera subdimensió que té a veure amb les pràctiques d’activitat 

científica plantejades a l’hort escolar. En aquest cas com es pot veure a la 

taula 10, durant les entrevistes, només surten explícitament dues 
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pràctiques. Per una banda, totes aquelles que tenen a veure amb el treball 

a l’hort, des de sembrar o trasplantar, fins a llaurar o recollir. Per l’altra, 

una pràctica d’activitat científica, l’observació.  

Taula 10. Codis utilitzats per analitzar les habilitats científiques i tecnològiques  a 
treballar l’hort, de les entrevistes 

Observació L’observació és una activitat cognitiva que té a veure en.. 

Treball a l’hort Totes aquelles pràctiques que tenen a veure en el maneig i 

manteniment de l’hort escolar.  

 

Subdimensió dels valors cívics i personals 

Finalment, la quarta subdimensió té a veure amb les actituds i els valors. 

En aquest sentit, a les entrevistes s’ha parlat, tant de manera explícita com 

de manera implícita, una sèrie de valors que es poden treballar i que es 

troben a la taula 11.  

Taula 11. Codis utilitzats per analitzar els valors  cívics i personals   a treballar l’hort, de 
les entrevistes 

Compartir  El valor que s’esmenta és que compartir recursos i temps amb altres 

persones 

Alimentació sana 

(salut) 

El valor que s’esmenta és que cal alimentar-se adequadament per tenir 

un cos saludable.  

Esforç/recompensa El valor que s’esmenta és que rere tot esforç hi ha una recompensa a 

curt, o a llarg termini 

Responsabilitat 

/tenir cura 

El valor que s’esmenta és respectar els éssers vius, tenir-ne cura i 

responsabilitzar-se d’aquesta cura. 

Dimensió participació comunitària 

Les categories que formen part de la dimensió sobre la participació 

comunitària tenen la finalitat de poder tipificar tots aquells processos que 

tenen a veure amb les responsabilitat que prenen els diferents actors de la 

comunitat. Per tal de descriure la visió d’aquesta dimensió de la 
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col·laboració, he organitzat els codis en tres subdimensions diferents: 

actors participants en el projecte, modes de participació i posicionament en 

el procés d’ensenyament i aprenentatge. D’aquesta manera, en el moment 

d’assignar els codis a la unitat d’anàlisi es van encreuaran els codis de les 

diferents subdimensions, perquè a cada participant li correspongués un 

tipus de participació i una posició en el procés d’aprenentatge. 

Subdimensió actors participants del projecte 

La primera subdimensió és la que té a veure amb els actors de la comunitat 

que han participat en el projecte compartit. Els entrevistats arriben a 

identificar-ne cinc: alumnat, professorat, familiars, veïnat i educador 

ambiental (taula 12).  

Taula 12. Codis utilitzats per analitzar els actors de la dimensió comunitària de les 
entrevistes 

Alumnat Alumnat de tota l’escola des de 3 fins a 8 anys 

Professorat Professorat de tota l’escola.  

Familiars Famílies de tota l’escola 

Veïnat Veïnat que col·labori a l’escola. En aquest apartat també s’inclou 

l’alcalde, ja que com a veí, no com a alcalde, havia vingut a l’escola a 

col·laborar en la gestió de l’hort 

Educador 

ambiental  

En aquest cas, quin ha de ser el meu paper en la col·laboració.  

 

Subdimensió modes de participació 

La segona dimensió és la que té a veure amb el tipus de participació que es 

pot exercir dins de l’hort escolar. Roger Hart (1992) va definir la 

participació com el procés de compartir decisions que afecten a la vida d’un 

mateix i la vida de la  comunitat on aquesta persona viu. La participació és, 

per tant, un procés molt important per l’educació per la ciutadania en una 

democràcia. El mateix Hart va presentar una escala de participació dels 

infants en projectes comunitaris. L’escala que va presentar Hart estava 
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basada en un treball previ sobre la participació en adults de Amstein (1969) 

que presento a la taula 13. 

Taula 13. Escala de participació extreta de Arnstein (1969) 

Modes de participació Esglaons de participació 

Modes de participació 

autèntica 

Control ciutadà 

Delegació de poder 

Acompanyar 

Modes de participació 

simulada 

Contemporitzar 

Consultar 

Informar 

Modes de no 

participació 

Teràpia 

Manipulació 

Els dos esglaons inferiors fan referència a dos nivell de “no participació”, ja 

que l’objectiu principal dels que tenen el poder no és compartir la gestió del 

programa, sinó imposar una idea. A continuació vénen els graus de 

participació simulada, on els participants tenen veu, però no vot, i, per 

tant, els qui tenen el poder de la col·laboració són els qui acaben prenent 

les decisions. La part més alta de l’escala és la participació autèntica.  

Quan s’observa el tipus de participació en el projecte compartit de l’hort 

escolar, hi ha una àmplia variabilitat de tasques que es preveuen en la 

col·laboració. Algunes de més físiques, com per exemple, ajudar en el 

maneig de l’hort; d’altres més basades en la gestió de la col·laboració i de 

la presa de decisions sobre què s’ha d’ensenyar; i, també, sobre com s’han 

d’implicar els diferents participants de la col·laboració. Finalment, s’han 

ordenat en sis codis diferents, que es presenten a la taula 14.  
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Taula 14. Codis utilitzats per analitzar la codificació de les responsabilitats de la 
dimensió comunitària de les entrevistes 

Prendre decisions  La responsabilitat de l’actor és prendre les decisions sobre un tema 

concret en la construcció del projecte compartit 

No prendre 

decisions 

Es considera que un actor no té la responsabilitat de prendre decisions 

sobre un tema concret en la construcció del projecte compartit 

Assessorar en el 

procés 

La responsabilitat de l’actor és aportar coneixement i prendre 

decisions de manera coordinada en certs aspectes del projecte 

compartit.  

Ser consultat La responsabilitat de l’actor és donar la seva opinió, però no prendre 

les decisions finals. 

Ajudar a altres 

participants 

La responsabilitat de l’actor és ajudar, en sentit ampli, a altres 

participants del projecte. 

Aportar recursos La responsabilitat de l’actor és donar a l’escola recursos, com per 

exemple llavors o plantes per plantar. O deixar eines per treballar 

l’hort 

Subdimensió posició en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

Finalment, a partir de les entrevistes s’han identificat tres posicions en 

relació a com es posiciona cada un dels participants dins del procés 

d’ensenyament i aprenentatge, que es mostren a la taula 15.   

Taula 15. Codis utilitzats per analitzar la codificació de la posició en el procés 
d’ensenyament i d’aprenentatge de la dimensió comunitària de les entrevistes 

Educador La responsabilitat  de l’actor és ensenyar o promoure que algú 

aprengui 

Aprenent La responsabilitat de l’actor és aprendre alguna cosa.  

Reconeixedor La responsabilitat de l’actor és fer un reconeixement a una de les 

tasques de l’hort escolar. 

Dimensió expectatives en les tensions 

En aquesta dimensió hi ha incloses tots aquelles categories que ajuden a 

identificar les futures tensions que preveuen experimentar els entrevistats 

durant el projecte compartit. Si entenem que el projecte compartit d’hort 

escolar com un entorn d’aprenentatge complex, aleshores podem 
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conceptualitzar aquestes tensions com a part de les contradiccions internes 

de participació, d’organització i construcció de significat.   

A partir de les entrevistes s’ha vist, com els entrevistats fan referència 

només  a dos tipus de contradicció interna: a la de participació i a la 

d’organització.   

En relació a la contradicció interna de la participació les tensions 

aparegudes tenen a veure, tant amb els agents estructuradors físics, com 

amb els agents estructuradors comunitaris de l’hort escolar.  

Taula 16. Codis utilitzats per categoritzar les tensions de la contradicció interna de 
participació  

Codi Relació dialèctica Descripció 

Gestió del temps  
Temps previst│real  

Codi que fa referència a futures tensions 

provocades per la realització de les activitats o 

de les tasques programades en un temps 

previst.  

Metodologia de 

l’hort 

Hort metodologia 

prevista│real 
Codi que fa referència a futures tensions 

provocades per la metodologia de plantació 

que caldria aplicar, en relació a la prevista.   

Mida de l’hort 

 

Mida hort 

prevista│real 
Codi que fa referència a futures tensions 

provocades per la mida que caldrà aplicar a la 

realitat, en relació a la prevista.   

Recursos 

econòmics  

Obtenir│rebre 

recursos econòmics i 

socials 

Codi que fa referència a l’obtenció de capital 

econòmic i socials d’alguns familiars.  

Coneixements 
Coneixements  

donar│rebre 
Codi que fa referència  a la tensió causada per 

donar o rebre coneixements.    

 

La contradicció interna de l’organització dels actors de la comunitat ve 

marcada per la relació dialèctica individu│col·lectiu. Les tensions 

aparegudes en relació a aquesta contradicció interna afecten a tres actors 

diferents: familiars, professorat i veïns.  
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Taula 17. Codis utilitzats per categoritzar les tensions de la contradicció interna de 
compartir coneixement 

Implicació de les 

famílies  familiar│comunitat 
Codi que fa referència a la tensió a causa de la 

implicació de familiars a la comunitat 

educativa  

Implicació del 

professorat mestre│comunitat 
Codi que fa referència a la tensió a causa de la 

implicació de professorat a la comunitat 

educativa 

Implicació del 

veïnat.  
veí│comunitat Codi que fa referència a la tensió a causa de la 

implicació de veïnat a la comunitat educativa 

De la construcció de xarxes a la transformació amb 
mandales 
A través del software atlas.ti 6.0 es van construir diferents xarxes, per tal, 

de veure quines categories, i quines unitats d’anàlisi relacionades amb 

aquestes categories, corresponien a cada un dels entrevistats.  

Figura 20. Xarxa produïda a través de l'atlas.ti 6.0 per analitzar les finalitats 

 

Aquestes xarxes es van transformar, posteriorment, en mandales, en què 

es representen les categories de la dimensió agroecològica, la dimensió 

educativa i la dimensió en la participació comunitària. Per aquest motiu, la 

mandala té forma de tres cercles concèntrics, on cada cercle representa 

una dimensió.  

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

# dimensió
agroecològica {0-8}

@ Finalitat
alimentària {9-1}

@ Finalitat
comunitària {4-1}

@ Finalitat
ecològica {10-1}

@ Finalitat
educativa {14-1}

@ Finalitat
espiritual {2-1}

@ Finalitat
identitària {1-1}

@ Finalitat
naturalística {1-1}

@ Finalitat
productiva {6-1}

[2:9] G: Bueno... En
principi, hauri..

[2:1] G: Un recurs
bo d’aprenentatge..

[2:2] G: A més del
coneixement... Jo..

[2:17] G: La cura...
Una persona que ..

[2:20] A: Perfecte,
per tant, un bon ..

[2:21] A: I.. la
pregunta del milió
q..
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A la part més interna de la mandala, el primer cercle representa la 

dimensió agroecològica, perquè és la visió més nuclear del projecte i, per 

tant, segurament acabarà condicionant a les altres dimensions. El segon 

cercle representa la dimensió educativa, que està dividida en les quatres 

subdimensions que s’han descrit anteriorment. Finalment, el tercer cercle 

representa la dimensió sobre la participació comunitària, que s’ha dividit en 

cinc subdimensions, una per cada un dels actors de la comunitat.  

Figura 21. Mandala buida 

 

Finalment, a dins de cada part de la mandala, s’hi ha afegit una etiqueta 

amb el nom del codi que representa. Entre claudàtors s’ha incorporat la 

referència de la unitat d’anàlisi, en què l’entrevistat ha fet referència a 

aquest contingut.  
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7.6. Anàlisi de les visions inicials sobre el 
projecte compartit de l’hort escolar del 

professorat 

Mestre 1: l’hort com un recurs d’aprenentatge, on 
poder experimentar amb aspectes del medi natural 
i social 

I jo sóc el mediador, van dir  jardí, doncs fem jardí, ara estem 

experimentant a veure què surten, a veure si la mongeta té flor, doncs 

estem experimentant a veure si la mongeta té flor [1:5] 

El mestre 1 considera que l’hort és un entorn d’aprenentatge des del qual 

els alumnes, amb el guiatge del mestre, han d’aprendre a partir de les 

seves pròpies preguntes i interessos.  

L’hort esdevé un espai idoni per aprenentatges relacionats amb el 

coneixement del medi natural i 

social. En l’àmbit del medi natural 

per poder observar el cicle vital de 

les plantes, però també per 

aprendre com funcionen les plantes 

i identificar éssers vius. En l’àmbit 

del medi social, en canvi, és un 

entorn per relacionar-ho amb 

aspectes de fora de l’escola, com la 

cultura tradicional pagesa, amb 

aspectes relacionats amb el municipi 

i, finalment, amb temes de 

diversitat cultural a través de les 

llavors. L’hort també és un indret on 

aprendre alguns valors, com per 

exemple, que després d’un bon 

esforç sempre ve una recompensa. 

També és un espai per aprendre a 

tenir respecte i cura d’altres éssers 

vius, un aspecte molt relacionat 

El mestre 1 era el tutor de 

primer de primària durant 

el curs 2009/10. Encara 

que l’hort, no era la seva 

especialitat, ja que era 

l’especialista de música de 

l’escola, durant aquest 

primer curs, es va abocar 

al treball de l’hort. 

Sobretot, perquè els seus 

alumnes van escollir 

treballar el tema dels 

“jardiners”, com a projecte 

de trimestre.   
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amb la gestió ecològica de l’hort, en relació als pesticides. 

El mestre 1, influenciat per l’enfocament de treball per projectes, dóna un 

gran pes a la presa de decisions de l’alumnat, sobretot, en el moment 

d’escollir el tema a treballar. En canvi, li és difícil imaginar-se com els 

familiars es poden involucrar en el projecte, més enllà de l’aportació 

d’alguns materials i l’ajuda escolar, que necessiten els estudiants a casa. 

Des del seu punt de vista, el veïnat és vist com una font de coneixement 

per a l’escola, que poden ser útils com a assessors externs en la 

construcció de l’hort escolar, però també com unes persones expertes que 

poden ajudar a aprendre a l’alumnat i poden servir com a reconeixement 

social, en el procés d’aprenentatge. 

A continuació es presenta la mandala del mestre 1, on queden resumits 

tots aquest aspectes.  
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Dimensió agroecològica: un hort jardí com a un bon recurs 
d’aprenentatge  

Quan se li pregunta què és el primer que li passa pel cap quan sent “hort 

escolar” la resposta és un bon recurs d’aprenentatge. El mestre considera 

Figura 22. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar del

n hort jardí com a un bon recurs 

Quan se li pregunta què és el primer que li passa pel cap quan sent “hort 

escolar” la resposta és un bon recurs d’aprenentatge. El mestre considera 

de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar del mestre 1 
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que l’hort és un entorn on els nens i nenes poden aprendre una sèrie de 

coneixements a través de l’experimentació. D’aquesta manera, una de les 

seves finalitats és que l’alumnat experimenti i investigui, a través de les 

pròpies preguntes i motivacions. L’hort en cap cas té una finalitat 

productiva, ja que quan se li demana per la diferència entre diferents horts, 

la resposta és la següent: 

Una persona que es dedica a fer d’horticultor sap el què fa i nosaltres som 
experimentadors d’hort, no? La diferència suposo que està en aquí, en la manera com 

es porta a terme la feina [1:28] 

Recalca, per tant, les diferències en la manera de fer les coses, a causa de 

les finalitats diferents que hi ha. L’horticultor sap el què fa, ja d’entrada, i 

vol produir, mentre que a l’escola se n’està aprenent i la finalitat és 

aprendre, a través de l’experimentació.   

La seva imatge d’hort ideal és en el fons un jardí ple de plantes i animals. 

L’hort no deixa de ser una “excusa” per tenir un entorn ben ric, perquè els 

alumnes puguin generar preguntes en un context real i investigar-ne les 

respostes.  Des del seu punt de vista, l’hort escolar hauria de ser ecològic. 

Quan justifica el perquè d’aquest visió, se centra, sobretot, en el control de 

plagues i l’ús de pesticides, sobre els quals manté molt escepticisme del 

seu ús a l’escola.   

Dimensió educativa: l’aprenentatge per projectes centrat en 
l’àrea de coneixement del medi 

La  manera de plantejar l’ensenyament està molt influïda pel treball per 

“projectes”. Aquesta manera de treballar té com a idea central que cal 

partir del coneixement, però també dels interessos dels infants i a partir de 

les sevespropostes es va recopilant informació i investigant.  

És que he tingut experiències d’aquestes: “Què us pica fer ara?”, no? En una altra 
escola. Algú diu, “vull treballar el mar”, treballem el mar, no? I què treballem del mar? 

I anem cercant el tema que hem triat, un tema que els atrapi... Vam dir els jardiners, 
doncs parlem de jardiners, quan sortim mirem i diem “quin arbre és aquest”? què han 
posat en aquest jardí aquestes persones? què hi ha?I ells sols van fent (inaudible)... Tu 

veus que ja hi ha el material, només falta utilitzar-lo [1:6] 

En aquest sentit, l’hort no deixa de ser un recurs per promoure 

aprenentatges, ja que els infants es fan una sèries de preguntes, que amb 
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l’ajuda i guiatge del mestre aniran resolent. Per tant, el mestre és un 

mediador entre aquest recurs i l’alumne. Des del seu punt de vista, l’hort 

pot servir per treballar moltes de les àrees de coneixement, des de música, 

fins a l’educació plàstica, però sobretot és a l’àrea de coneixement del medi 

natural i social on l’hort juga un paper fonamental.  

Totes les disciplines, fins i tot la música, tot. Dibuix, tot. A part del medi, que és 
fonamental, jo diria que totes les àrees són aquí. Ciències socials, si plantem això aquí, 

“creieu que al meu país es planta al mateix?”, doncs ja tenim elements per parlar-ne 
[1:12]. 

A la cita anterior, per exemple, fa una clara referència a la possibilitat que 

ens dóna l’hort per poder treballar aspectes relacionats amb la diversitat 

cultural, a partir del què es planta a diferents països de procedència de 

l’alumnat. Val la pena recordar que el mestre 1 és originari de sud Amèrica. 

En el moment d’escollir activitats el mestre 1 justifica la idoneïtat de 

treballar altres aspectes del medi social, com per exemple, el coneixement 

del poble o la cultura pagesa relacionada amb l’hort.  

Els avis són un font de cultura que s’està perdent, no? Cada cop que es mor un avi és 
un llibre que es tanca. Jo crec que l’experiència la finalitat concreta sigui parlar de 

l’hort, hi ha quelcom que va més enllà de l’hort, com la història i totes aquestes coses 
que les relaciones amb gent del poble, sobretot amb gent gran, crec que s’haurien de 

fer.[1:14] 

Per tant, l’hort escolar pot esdevenir un bon recurs per aprendre aquesta 

cultura pagesa tradicional. L’hort escolar pot servir per connectar l’escola i 

el poble, i pot ser una excusa per anar més enllà. Quant al coneixement del 

medi natural, remarca la importància de la identificació de les plantes i els 

animals de l’hort. I, també, la constatació del cicle vital de les plantes. 

Finalment, reconeix que l’hort pot ser útil per treballar temes ambientals, 

com per exemple l’ús de pesticides.  

En el tema de les habilitats i les pràctiques científiques i tècniques que es 

desenvolupen a l’hort escolar, el mestre 1 fa únicament referència a 

l’observació. L’hort és un lloc on es poden observar molts processos 

naturals. Malgrat que el mestre 1 parla en molts moments de l’entrevista 

de la importància de l’experimentació, no es pot comparar l’experimentació 

que proposa amb la idea “experimental” proposada per la didàctica de les 

ciències. La seva idea d’experimentació va lligada a la idea del treball per 
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projectes, en la idea d’anar buscant i recercant informació i coneixements, 

a vegades de manera experimental però a vegades no. Per tant, no s’ha 

considerat l’experimentació com una de les pràctiques científiques que 

considera a treballar a l’hort.   

Dos valors són els que surten al llarg de l’entrevista: el tenir cura i l’esforç 

per aconseguir alguna cosa. Així, el valor de tenir cura va encarat al 

respecte cap a tots els éssers vius que habiten a l’hort. El mestre 1 

relaciona precisament aquesta idea de responsabilitat i tenir cura, amb la 

de la gestió ecològica de l’hort. D’altra banda, el valor de l’esforç el 

relaciona amb el treball desagraït en èpoques que fa fred i sembla que 

l’hort quedi mort, però finalment a la primavera surt una producció que és 

una recompensa a l’esforç fet.  

Dimensió participació comunitària: una gran implicació dels 
infants i el veïnat, una implicació controlada dels familiars  

La seva visió de com funciona l’aprenentatge, condiciona molt la seva visió 

de la participació de professorat i alumnat. A partir d’un context ric, el 

mestre és qui ha d’anar guiant l’alumnat cap a la interiorització de nou 

coneixement. Per tant, per el mestre 1 la funció més important del mestre 

és la de promoure l’aprenentatge de l’alumnat. Cal destacar, però, que una 

de les expectatives que té a través del projecte és, també, la possibilitat 

d’aprendre alguna cosa.  

Home, hi aportaré el què pugui. Intentaré mantenir la dinàmica de grup.. vull dir que 
jo aprendré alguna coseta potser [1:25] 

Si el paper del mestre entra a dins de la idea força clàssica del què es 

considera que ha de fer un mestre a l’escola, l’alumant és vist com a un 

agent actiu. Des del punt de vista de la dinàmica del treball per projectes, 

l’infant és qui escull i decideix què és el que vol investigar i què és el què 

vol aprendre.  

En relació a la participació dels familiars el mestre 1 creu que una part 

important del paper dels familiars és sobretot ajudar a l’alumnat a 

aprendre. Aquesta ajuda, però, només se la planteja des de casa i no és 

capaç d’imaginar-se com aquests familiars podrien entrar a l’escola per 



 

186  

 

ajudar a l’alumnat a aprendre. En canvi, no veu cap dificultat en seguir 

amb col·laboracions més puntuals, com l’aportació de recursos que fan els 

familiars, com per exemple aportar llavors, testos o materials de l’hort.    

En canvi, el paper dels veïns en la col·laboració el veu productiu, sobretot, 

com a font de coneixement per aprendre sobre aquests sistemes socials 

relacionats amb l’hort.  

Jo crec que és un element a tenir molt en compte. Per tot, eh? Pel llenguatge, per poder 
establir coneixences, per saber, per experimentar o guanyar experiències que hagin fet 

amb ells... Jo diria que sí, sí, és un bon element tenir veïns participant aquí amb 
nosaltres. Fins i tot d’observadors, no? Perquè les veïnes aquesta que estan allà davant 

de l’hort, quan ens veuen diuen “Oh”, sempre s’estan meravellant,  i ens diuen “Oh! 
Què heu fet? Fareu això?”. Jo crec que fins i tot per als alumnes mateixos és agradable, 

que hi hagi algú que et digui que has fet una bona feina [1:10] 

D’aquesta manera, el veïnat pot servir per ajudar a acompanyar el procés i 

ajudar a  prendre decisions, sobre com gestionar l’hort escolar. Però també 

pot tenir un paper important en el procés d’aprenentatge, ja sigui com a 

educador, ja que són experts en el coneixement tradicional, o ja sigui com 

a persones que fan un reconeixement de tota la feina feta per a tota 

l’escola. Finalment, el mestre 1 considera que la tasca de l’educador 

ambiental ha d’anar dirigida, sobretot, a donar-los un cop de mà en la 

gestió d’aquest projecte.  

I a més és un gran què, perquè no ha de sortir de zero sinó que hi ha un suport,  que 
dius “Òndia, finalment hi ha un lloc on recolzar-te de tant en quant”. Jo agraeixo 

realment que estiguis fent aquesta tasca aquí a l’escola. [1:10] 

 

Expectatives en les tensions del projecte: el temps, els 
recursos socioeconòmics i la manca de coneixements dels 
mestres com a agents estructuradors 

El mestre 1, al llarg de l’entrevista, preveu una sèrie de tensions que poden 

limitar la capacitat d’acció dels diferents participants en el projecte 

compartit. En primer lloc, destaca un  agent estructurador, que pot 

condicionar tot el projecte: 

Pues és el detall, perquè això encara que vagi lent, quan comença l’hort torna a 
motivar; perquè una cosa és experimentar o fer l’experiència de l’hort al primer 

trimestre que és dur, amb una mitja part que és l’hivern que costa mantenir engegada 
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la cosa, i l’altre és tenir un ambient gratificant, una agraïda primavera que et doni 
alguna coseta per menjar[1:19] 

Segons el mestre 1, l’hort és fàcil de gestionar a la primavera, però és 

difícil de gestionar a l’hivern, quan fa fred i és difícil buscar-hi tasques a fer. 

Per tant, el mestre 1 preveu que el temps, el calendari de plantació, serà 

un agent estructurador important en les tasques de l’hort.  

A part d’això, el mestre creu que la capacitat d’acció dels familiars es pot 

veure condicionada pel seus recursos socioeconòmics. Les famílies amb 

menys recursos, sovint, no tenen prou temps per dedicar-se a l’alumant.  

Els recursos fan molt també, des de casa. A vegades, hi ha alumnes que no hi ha 
prou recolzament des de casa per diferents motius, de vegades com que els 
pares no estan, no poden ajudar més  tot i que el nen ho necessités [1: 26]. 

Finalment, en el moment de l’entrevista que havia d’escollir les activitats el 

mestre 1 en descarta algunes, a causa del seu propi desconeixement de la 

comunitat local i per desconeixement d’alguns dels temes ambientals. Per 

exemple, considera que seria important vincular l’hort amb les botigues i el 

mercat del poble, però reconeix que no sap si es fa mercat setmanal; o, 

també, creu interessant poder treballar amb l’alumnat el recorreguts que 

fan certs productes, però també ho descarta per manca de coneixement.  
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Mestre 2: un hort escolar ecològic com a entorn 
d’aprenentatge vivencial per connectar l’ésser 
humà amb els cicles de la natura 

Tu ara et penses que tenir un hort a  l’escola t’ajudarà a entendre durant aquest any 
com neixen i creixen, i recollim les plantes o el que sigui, o les maduixes, però tindrà 

un valor potser d’aquí a deu anys, o quinze, perquè potser un nen d’aquests se’n 
recordarà del dia que va menjar maduixes de l’hort. Llavors, aquesta és la màgia de 

l’educació, aquesta és la màgia... Que no saps perquè en un moment de la teva vida te’n 
recordes d’alguna cosa que va passar i que per tu era important. [2:15].  

La mestra 2 veu l’hort com un espai complex, on hi coincideixen diferents 

tipus de finalitats. Per una banda, l’hort és un espai natural a dins de 

l’escola, que ha de servir per promoure aprenentatges i aquesta és la 

finalitat més important, però a la vegada també pot servir per integrar els 

diferents actors de la comunitat i per tenir un espai en què l’ésser humà 

pugui connectar-se amb la natura. La productivitat queda totalment 

condicionada a la finalitat educativa, 

ja que tot allò que es planta ha de 

ser coherent i adaptat al projecte 

educatiu de l’escola i a la seves 

necessitats.  

Segons la seva visió del procés 

d’aprenentatge, les persones 

aprenem a través d’estar en 

contacte amb diferents entorns 

d’aprenentatge reals i fent coses 

reals. Aquesta visió tan vivencial,  

explica en bona part la seva visió de 

la dimensió educativa de l’hort 

escolar. En primer lloc, la 

importància del contingut a 

ensenyar queda relegada en segon 

terme, ja que el què és més 

important és el treball que podem 

fer en aquest hort escolar. Malgrat 

tot, la mestra 2 creu que les àrees 

La mestra 2 era la tutora 

d’educació infantil durant 

el curs 2009/10. Aquell 

curs, era el seu primer a 

l’escola i va convertir l’hort 

en el projecte a treballar 

amb l’alumnat d’infantil al 

llarg del segon trimestre. 

Aquesta mestra manté una 

relació propera amb l’hort, 

ja que el seu pare n’havia 

tingut sempre. A part de 

treballar a l’escola, en 

aquell moment estava 

estudiant un màster en 

teràpies naturals.  
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de coneixement que es poden aprendre més fàcilment són les àrees de 

medi natural i social.  

Finalment, és important la implicació des de bon començament de tota la 

comunitat educativa, entesa no només com el professorat, l’alumnat i els 

familiars, sinó amb la implicació d’administracions i veïnat. Encara que des 

del seu punt de vista, tothom hauria de poder prendre decisions en la 

gestió de l’hort escolar, ella creu que les decisions que fan referència a la 

programació educativa de l’hort són exclusives dels mestres. Cal remarcar 

que els familiars jugarien un doble paper en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge: per una banda, servirien per fer un reconeixement a la tasca 

que han fet els seus fills a l’hort; però d’altra banda, és necessari que 

puguin aprendre també alguna cosa, per implicar-los al projecte compartit.   

Aquesta visió de la mestra 2 queda resumida amb la mandala de la figura 

23. 
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Figura 23. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar de la mestrade les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar de la mestra 2 
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Dimensió agroecològica: un hort escolar complex, fet per a 
finalitats molt diverses 

La mestra 2 té una visió molt complexa sobre l’hort escolar, ja que hi veu 

moltes finalitats: educativa, productiva, ecològica, comunitària i, fins i tot 

espiritual. Sens dubte, la motivació principal que hi ha darrera la 

construcció de l’hort escolar és la voluntat d’educar i totes les altres 

finalitats són secundàries.  

La productivitat, per exemple, sempre ha d’estar supeditada a la finalitat 

educativa. Per això, veu la necessitat de construir un hort d’hivern que 

comenci i acabi dins del curs escolar, encara que les verdures plantades no 

siguin tan atractives com les d’un hort de primavera. En aquest sentit, 

justifica la gestió ecològica de l’hort (ella utilitza la paraula sostenible), amb 

la idea que la productivitat ha d’estar al servei de les necessitats educatives 

de l’escola i que, per tant, no es pot llençar menjar. És necessari mantenir 

la coherència entre el missatge educatiu i la gestió de l’hort, sobretot pel 

què fa a la productivitat i a la sostenibilitat.   

El què no pot ser és que a l’agost hi hagi tomàquets a l’hort i que ningú els pugui collir, 
que és el què ha passat, no? Ha de ser un hort sostenible, en aquest sentit, també... No 
podem fer un projecte d’un hort perquè creus en el medi ambient, en  la sostenibilitat, 

en la subsidiarietat dels productes que culls i que després llencis coses. No és coherent, 
no?I aquesta és la idea. Un hort que puguem seguir, que puguem cuidar i que puguem 

veure tot el procés, no? Des que neix, fins que es mor[2:21] 

A més a més, la mestra 2 defensa que l’hort s’ha de construir entre tots i, 

per tant, hi veu una finalitat clarament comunitària. La participació de tota 

la comunitat educativa (entesa en sentit ampli, com a professorat, alumnat, 

familiars i, fins i tot, veïns, administració local, etc.) no només és 

desitjable, sinó que és necessària.  

Per acabar, veu necessària la construcció d’un hort a l’escola, perquè 

considera necessari que hi hagi un espai “natural” a l’escola, que ajudi a la 

connexió entre l’ésser humà i la naturalesa. Aquest lligam entre naturalesa 

i ésser humà correspon a unes finalitats espirituals.  

Una de les parts importants, que jo penso, jo visc a la natura, val... I em dedico a la 
teràpia... i... i jo sé que hi ha una part que connecta la natura amb la teràpia, és a dir, hi 

ha una part molt important del procés.... de l’home, que quan es connecta amb la 
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natura... pot sentir, diguéssim, més benestar, no? Això hi ha moltes teories que ho 
demostren, no? Però jo t’ho demostro perquè jo visc a la natura, no? I sort en tinc, 

perquè sinó no trobaria moments de desconnectar del ritme i quan arribo a casa, puff, 
saps? llavors, hi ha aquesta part, que és aquesta idea que em connectava a mi amb 

l’hort, la natura a l’escola és com connectar... una part de l’ésser humà és natura... [2:6] 

Dimensió educativa: l’hort com a espai de vivència, però 
sense posar èmfasi en el contingut 

La mestra 2 defensa una metodologia d’aprenentatge centrada en la 

vivència. D’aquesta manera, la manera en què creu que s’ha de treballar 

l’hort és exposar els infants a un entorn d’aprenentatge real i que des d’allà 

ja adquiriran els coneixements, les habilitats i els valors de l’hort. Per 

aquest motiu, no dóna gaire importància als continguts, ja que el què més 

interessa és el treball en un entorn real que pot provocar efectes, a 

vegades, inesperats:  

D’entrada, a mi, el què m’interessa de l’hort és la vivència. De l’hort i de qualsevol 
activitat que es pot veure, que no està a dins d’un paper, que és real. Llavors, tot el què 

és real té certa màgia, perquè entra i filtra les persones de forma diferent, i tu no saps 
els afectes que pot tenir una cosa, ni amb un any, ni amb dos, ni amb deu, els efectes 

que fa a llarg termini, en el cicle vital de la persona [2:16;15]. 

Malgrat tot, quan ha d’escollir activitats veu interessant tant les activitat del 

medi social com les del medi natural. Quant al coneixement del medi 

natural, la idea del cicle vital de les plantes i treballar el cicle de la matèria, 

tal com ja he comentat, és un dels objectius centrals d’aquesta mestra. 

Com ho és, també, tenir un hort ordenat amb les espècies identificades, 

perquè els alumnes més petits comencin a reconèixer algunes plantes. En 

canvi, reconeix que li agraden les activitats més relacionades amb el medi 

social, però creu que són massa complicades per als alumnes d’infantil.  

La mestra destaca sobretot dues habilitats a desenvolupar a través de 

l’hort. Per una banda, la mestra al llarg de l’entrevista parla moltes vegades 

de l’observació. Per l’altra, la mestra que l’alumne faci les tasques de l’hort, 

per tal d’aprendre’l a gestionar. El què és important és que l’alumnat 

aprengui a treballar l’hort, mentre està a l’hort. I que a partir d’aquí pugui 

adquirir certs valors, com el respecte i la responsabilitat: 
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No podem protegir els nostres sinó sabem que la seva vida té un valor. I llavors, la vida 
dels animals, la vida de les plantes, la vida dels éssers vius i de les persones té un valor. 
I això és el què ensenyem, també, a través de l’hort, que tot té un valor. I s’ha de cuidar 

[2:7].  

Dimensió participació comunitària: la necessària implicació 
de la comunitat educativa en sentit ampli.  

Una de les finalitats agroecològiques importants que ha defensat la mestra 

2 és que la col·laboració s’ha de construir conjuntament amb tota els actors 

de la comunitat: veïns, ajuntament, familiars, mestres i alumnes. Considera 

que tots els participants han de pactar la col·laboració i que tots els 

membres han de poder prendre decisions en el moment de construir-la. Tot 

i que de seguida afegeix que és la part més complicada i que té un punt 

d’utòpic.  

M2: (...)Podem dir els veïns col·laboren, l’alcalde col·labora, els pares col·laboren, però 
em sembla que el teu projecte no va per aquí, tots col·laborem a l’hort de l’escola... Tots 

fem l’hort de l’escola [2:9].  

En el moment d’explicar, però, quina ha de ser la implicació dels diferents 

participants dins de la col·laboració, la mestra 2 no acaba de concretar-ho. 

Per una banda, deixa clar que els mestres han de prendre les decisions, 

sobretot, en referència a la programació curricular. El paper del mestre en 

aquesta col·laboració seria promoure aprenentatges a l’hort de manera 

ordenada, perquè d’aquesta manera l’alumnat tindria una experiència més 

intensa del treball de l’hort a l’escola. 

D’altra banda, l’alumnat hauria de prendre decisions conjuntament amb el 

professorat sobre alguns aspectes de gestió de l’hort. A més a més, 

l’alumnat tindria un clara posició d’aprenent i podria parlar-ne a casa.  

Si nosaltres no ho planifiquem els nens no van a l’hort, si els nens no van a l’hort no en 
parlen a casa, des de casa no es pot valorar l’hort. No hi pot haver una motivació des de 

casa si els nens no parlen de l’hort, i parlar de l’hort vol dir que s’hi ha d’anar 
sistemàticament.[2:4] 

Tal com es desprèn de la cita anterior els familiars haurien de reconèixer la 

tasca feta des de l’escola. És important remarcar, que a part d’aquesta 

tasca de reconeixement per part de les famílies, la mestra 2 veu clar que 

els familiars han de participar  conjuntament amb l’alumnat, per aprendre 

tant uns com els altres a manejar i a fer funcionar l’hort.  
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En canvi, el paper dels veïns en la col·laboració queda, sobretot, com a font 

de coneixement.  La mestra veu el veïnat com persones que són experts en 

el tema i que és important incorporar a l’escola, per poder ajudar als 

mestres en prendre decisions sobre com gestionar l’hort.  

Ells poden aportar molt! O sigui, com a persones que saben, que tenen una experiència 
i un bagatge amb l’hort, moltíssim. Com l’alcalde, no? Que veus que en sap moltíssim... 
En sap moltíssim... I clar necessitem això una persona que en sàpiguen moltíssim, no? 

[2:14] 

Expectatives en les tensions del projecte: la participació del 
veïnat, la gestió dels recursos i els coneixements dels 
infants.  

Al llarg de l’entrevista, la mestra 2 fa referència a una sèrie de tensions 

esperades en el projecte compartit. En primer lloc, considera que la 

participació del veïnat serà difícil, però no en concreta el motiu. Amb tot, sí 

que fa referència a un tensió referent a l’organització de la comunitat, 

sobretot, en com incorporar gent nova en un projecte que ja funciona. 

Encara que al fragment següent només faci referència al veïnat, es pot  

aplicar a la comunitat en general.  

Ells no han començat en el projecte de base, ells s’afegiran en el projecte. A 
vegades, les coses es valoren quan s’arrenca, quan les has vist néixer... Quan les 
has vist néixer és quan has après a valorar [2:27]. 

En segon lloc, una tensió que afectaria a l’hort és la gestió ecològica dels 

recursos. Encara que estigui previst fer-ne una gestió ecològica, la mestra 

veu complicat aplicar-la a la realitat, perquè a l’hort hi ha molts cargols i, si 

es vol collir alguna cosa, s’hi hauria de posar solució. Tot i que en cap 

moment esmenta l’ús de pesticides.  

Finalment, la mestra 2, que és tutora d’infantil, descarta diferents 

temàtiques a treballar amb l’hort, amb la justificació que les nenes i els 

nens de la seva classe no tenen l’edat adequada per fer-ho. Així, la de 

visitar diferent horts del poble i comparar-los amb els de l’escola, però 

també la d’estudiar el recorregut que han fet diverses verdures, creu que 

són temes massa abstractes per l’alumnat d’infantil.  
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Mestre 3: un hort escolar pràctic per ensenyar 
continguts del medi natural 

A: com creus que hauria de ser l’hort ideal per l’escola de Sant Martí? 

S: Un hort d’hivern.  

A: Un hort d’hivern?  

S: Sí, a part d’això, pràctic. Una cosa pràctica, vull dir...  

 

La mestra 3 parla, a diferència dels altres mestres, des del punt de vista de 

la directora, ja que en tot moment es mostra preocupada per les tasques 

que han de portar a terme els mestres. Per exemple, l’experiència no gaire 

exitosa del curs anterior, fa que 

sigui molt prudent en no 

sobrecarregar de feina el 

professorat. Per aquest motiu, creu 

que la producció de l’hort cal que 

sigui adequada, perquè no sigui un 

esforç massa gran pel professorat. 

Tot i així, creu que l’hort ha de tenir 

una clara vocació educativa i pot ser 

una bona eina per a la implicació de 

la comunitat educativa.  

La seva visió del procés 

d’aprenentatges és que les persones 

aprenem a través d’estar immersos 

en entorns reals. Per tant, ella 

defensa un aprenentatge vivencial, 

però a la vegada creu que hi ha 

d’haver moments, en què cal 

ordenar la informació i fa una clara 

separació entre una part teòrica i 

pràctica. Els continguts que, segons 

La mestra 3 era la 

directora de l’escola 

durant el curs 2009/10, a 

part de ser l’especialista 

d’anglès. La meva 

col·laboració havia 

començat el curs anterior, 

quan va demanar suport a 

l’administració local on 

treballava per construir un 

hort a l’escola. Gràcies a 

un curs sobre horts 

ecològics vam construir un 

hort amb el mètode 

Gaspar-Caballero, el mes 

d’abril del curs anterior  a 

l’entrevista. 
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el seu punt de vista, pertoquen a l’hort són sobretot els referents al 

coneixement del medi natural i, sobretot relacionats amb la identificació i 

amb el cicle vital de les plantes. Les habilitats que es poden aprendre a 

l’hort són, sobretot, l’observació i les feines de l’hort.  

La implicació de tota la comunitat educativa, sobretot del professorat, de 

l’alumnat i dels familiars la veu important, però no acaba de saber com 

gestionar-la. Considera que els mestres tenen dues funcions clares una 

relacionada amb el procés d’aprenentatge i l’altre establir nexes d’unió 

entre els altres participants en el projecte. També creu que són els mestres 

qui han de decidir la implicació dels altres agents. Finalment, el veïnat pot 

servir per ajudar a descarregar de feina als mestres, sobretot en la gestió 

de l’hort escolar.  
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Dimensió agroecològica: un hort ecològic pràctic amb 
finalitat educativa i que serveixi per implicar les famílies 

Quan es pregunta a la mestra 3 perquè va decidir construir un hort a 

l’escola, reconeix que mai s’havia plantejat tenir-ne i que fins que una altra 

mestra no ho va dir, ella no va decidir fer-ho. Amb tot, creu que assumir 

tota aquesta feina és pel bé dels nens i nenes de l’escola, perquè considera 

que és un bon entorn per aprendre.  

La veritat és que va sorgir perquè una mestra va dir que havíem de tenir hort, jo no 
m’ho havia plantejat mai. I sí que és cert que moltíssimes escoles tenen hort. I sí que és 

cert que pels nens és un aprenentatge fantàstic, el tema hort. Jo ho veig més de cara a 
ells que no de cara a nosaltres, clar. [3:1] 

A partir de l’experiència del curs anterior quan es va construir el primer 

hort a l’escola, la mestra 3 sap que l’hort pot suposar molta feina pel 

professorat. Per aquest motiu, està molt preocupada per la producció i veu 

prioritari que l’hort sigui “pràctic”, o dit d’una altra manera, estigui adaptat 

a les necessitats de l’escola. Per això, considera que l’hort ha de ser un hort 

d’hivern, perquè és el que s’adequa més al calendari de l’escola.  

La mestra 3 sempre ha pensat en l’hort de l’escola com un hort ecològic. En 

aquest sentit, remarca que no és necessari seguir un mètode ecològic estil 

Gaspar – Caballero, com el que a començar el curs anterior. Amb tot, quan 

se li demana que ho justifiqui explica que per ella l’hort ecològic és el què 

és més políticament correcte, segurament perquè és l’opció que creu que 

pot acontentar més gent de l’escola, tant familiars com mestres.  

Finalment, considera que l’hort ha de servir per implicar diferents persones 

de la comunitat educativa, sobretot, els familiars. Malgrat tot, reconeix que 

encara no sap com ha de ser aquesta implicació.  

Dimensió educativa: un hort per aprendre sobre el 
coneixement del medi natural a través de la vivència  

Durant l’entrevista, la mestra 3 identifica dos moments ben diferenciats 

amb metodologies educatives diferents. Per una banda, un moment 

d’experiència directe amb l’entorn, que està relacionat amb la idea que 
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s’aprèn a través de viure situacions reals. Per l’altra, considera necessari un 

segon moment amb un moment d’aula on es donaria la teoria.  

Una cosa és sortir una estona a l’hort i remenar la terra i plantar, i regar lo que és el 
coneixement del medi directe. I l’altre, es podria fer l’altre sessió a la taula amb un 

paper i tant pot ser plàstica com llengua, i explicar hem sortit a l’hort... [3:8] 

Creu que l’hort és un lloc on es poden aprendre aspectes de coneixement 

del medi natural, sobretot relacionat amb els continguts del cicle vital de 

les plantes. La mestra 3 esmenta en altres moments de l’entrevista la 

importància d’identificar els éssers vius de l’hort i d’etiquetar-los. El fet de 

posar-hi nom creu que és una bona activitat de lectoescriptura, que és més 

propera la seva especialitat la llengua i, en concret, de llengua anglesa. En 

relació al medi social, només esmenta la possibilitat de conèixer indrets 

concrets del poble, com el mercat o la verduleria, i altres horts del poble.  

Al llarg de l’entrevista no parla explícitament de cap habilitat. Malgrat tot, sí 

que implícitament podem trobar algunes pistes sobre la seva visió en 

aquest aspecte. En primer lloc, la mestra en alguns moments considera 

que, a més a més, es poden aprendre habilitats tecnològiques, més 

relacionades amb el maneig de l’hort, tal  com es pot veure en el fragment 

3:8.  En segon lloc, la mestra 3 té la visió de l’hort com a espai on s’hi 

esdevenen certs fenòmens naturals i que es pot aprofitar per observar-los.  

Dimensió comunitària: els mestres prenen decisions sobre 
com participen els altres actors 

La mestra 3 defensa que una de les finalitats de l’hort és la possibilitat de 

fer que la comunitat educativa participi en el centre. A diferència del curs 

anterior, creu que ja té la suficient implicació del professorat per iniciar el 

projecte. A més a més, veu clar que l’hort pot servir perquè les famílies 

participin a l’escola.  

En relació al paper dels mestres, recalca molt que els mestres tenen dues 

funcions ben diferents. Per una banda, els mestres no poden descuidar el 

seu treball a l’aula i han de fer servir l’hort en la seva tasca docent. Per 

l’altra, considera que els mestres han de ser els que portin el timó del 

projecte actuïn com a coordinadors de tots els actors. En aquest sentit, 
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separa les dues funcions en dos càrrecs diferents: els tutors de classe han 

de vetllar per la finalitat docent, en canvi des de direcció, cal vetllar pel 

recolzament als altres participants.  

M3:El què passa és que no sé si jo m’involucraré gaire, a nivell particular, perquè si fos 
tutora... 

A: Perquè potser els tutors tindran...  

M3: Si això passés i jo fos tutora, potser jo ho veuria diferent, però la meva implicació 
ara és donar suport als mestres, donar suport en a tu, a la Mancomunitat, a l’alcalde, al 

que sigui... Ara, jo no sé si estaré cavant.[3:7] 

La mestra 3 creu que és necessari implicar el veïnat i els familiars. 

D’aquesta manera, la implicació del veïnat, hauria d’anar encarada sobretot 

a la gestió i al maneig de l’hort escolar. La mestra 3 considera que l’hort 

escolar pot representar una càrrega afegida al professorat i, per tant, 

suggereix que una de les coses que poden aportar els veïns és un cop de 

mà en el maneig de l’hort. 

En canvi, la implicació dels familiars no la té ben clara. Creu que és 

necessària la seva participació, però no acaba de saber com fer-los 

participar. Un dels dubtes que té, per exemple, és en l’horari en què 

podrien venir a l’escola, i planteja el dilema sobre si ha de ser dins de 

l’horari lectiu o ha de ser fora de l’horari lectiu. En qualsevol cas, creu que 

és el claustre de mestres, conjuntament amb l’educador ambiental, qui 

haurien de posar els límits i prendre les decisions sobre quin tipus 

d’implicació han de tenir els altres participants en la col·laboració.  

S:El què passa és que clar, a mi si que m’agradaria implicar als pares. El què no sé ben 
bé com. Jo crec que això hauria de ser a nivell de claustre i amb tu, fins a on volem que 

s’impliquin. Es poden implicar molt, però que s’impliqui quan, abans de les quatre 
trenta, després de les quatre trenta,...  

A: Falta veure l’encaix, no? 

S: Això. Exacte. No sé ben bé... Jo vull que s’impliquin, com a tota l’escola, que veuen 
que tota l’escola està oberta a ells, però ara el com, falta que ho decidim entre tots [3:4] 
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Expectatives en les tensions del projecte: la manca de 
temps, la coordinació amb els mestres i el coneixement de 
l’alumnat 

Quan es demana que pensi una paraula que defineixi hort escolar la mestra 

3, parla de “feinada”, encara que sigui un projecte engrescador. Aquesta 

paraula pot tenir una doble visió. Per una banda, la feinada que suposa 

l’hort és pot relacionar amb una manca de temps per part del professorat. 

Per l’altra, pot referir-se a l’organització interna. Crec que segurament 

aquesta frase implica part de les dues possibles explicacions.  

Un factor clau que limita el tipus d’activitats a fer a l’hort, des del seu punt 

de vista, és els coneixements dels infants. En aquest sentit, quan se li dóna 

a escollir diferents activitats en descarta algunes perquè són massa 

complexes per l’edat de les nenes i els nens de l’escola. A més a més, 

considera que l’idioma pot ser una altra possible limitació als infants 

nouvinguts: 

Aleshores, potser sí que a P5 es podria fer alguna coseta. A més a més, un dels 
avantatges que la M, la mestra, està molt implicada. I l’interessa el tema i farà 
moltes coses. I això ajuda molt. Però clar, em sembla que va ser l’altre dia que 
van venir a plantar, clar P3 i P4... I sobretot això, tenim tres o quatre nens que 
no entenen l’idioma... Clar tot això dificulta... [3:19:20] 

La manca de coneixements que té sobre alguns dels temes proposats, 

també la limiten en el moment de portar a terme algunes activitats. Per 

exemple, creu que el vincle de l’àrea de matemàtiques amb l’hort és 

possible, per ella no el faria perquè es considera més de lletres. Com 

tampoc no ensenyaria a fer tasques més casolanes, com per exemple, el fet 

de fer conserves perquè ella tampoc en sap fer.   
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7.7. Ànalisi de les visions inicials sobre el 
projecte compartit de l’hort escolar dels 

familiars 

Mare 1: Un hort educatiu amb finalitat identitària, 
amb els familiars donant suport a les decisions del 
professorat 

Llavors, clar, penso que també... Per això et deia que s’ha de ser molt respectuosos amb 
el què digui l’escola i direcció, amb això i tot... Perquè si et diuen farem l’hort, però de 

moment ho tindrem allà de taller i hi anirem el divendres a la tarda, i no ho integrarem 
a una assignatura. Doncs també em semblarà bé. Que quan ho tinguem més clar o sigui 

més gran, o els nens no sé què... També em sembla bé. Vull dir que... Jo penso que el 
què està bé, és el què estem fent: parlar-ne i que tothom pugui dir-hi...[4:11] 

La mare 1 creu que l’hort escolar bàsicament té una funció educativa, ja 

que la productivitat en un hort tan 

petit sempre quedarà en segon 

terme. L’hort escolar, però, pot ser 

un bon projecte perquè l’escola 

tingui alguna cosa que se senti 

pròpia i faci que es diferenciï de les 

altres escoles veïnes. Per tant, l’hort 

podria ser un fet diferencial de 

l’escola. A més a més, considera 

que l’hort hauria de ser ecològic, 

sempre i quan els experts que 

assessorin l’hort no diguin el 

contrari.  

Per ella, és molt important el 

contacte directe amb l’hort i amb les 

tasques que s’hi han de fer, per la 

qual cosa la seva visió del procés 

d’aprenentatge es pot classificar 

com a vivencial. Considera que hi ha 

diferents àrees de coneixement que 

poden relacionar-se amb l’hort, tot i 

La mare 1 el curs 2009/10 

tenia dos nens a l’escola: 

un nen estava a l’educació 

infantil i l’altre al cicle 

inicial de l’educació 

primària.  

Durant els tres cursos que 

es va estar fent la recollida 

de dades,  va ser la 

presidenta de l’AMPA de 

l’escola i va involucrar-se 

des d’un bon 

començament en el 

projecte, per tal d’ajudar a 

implicar el màxim de 

famílies possibles.    
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que consideraria excessiu si tot el currículum de l’escola girés al seu 

voltant. Amb tot, creu que el coneixement del medi natural és l’àrea que 

més relació hi té, sobretot, amb el creixement de les plantes i la seva 

identificació.  

La participació que planteja està basada, sobretot, en què el professorat 

són els qui han de prendre en primer lloc les decisions i, a continuació, els 

familiars ajudar-los amb tot el què sigui necessari. A partir d’aquí, la 

implicació dels veïns és bàsicament d’assessorar i d’ajudar amb la feina de 

l’hort als mestres, per tal que no els hi suposi una càrrega extra de feina. I 

la implicació dels alumnes bàsicament ha de ser treballar l’hort i ser 

consultats en algunes de les decisions de l’hort.  

Un dels aspectes a destacar és que considera que no tan sols l’alumnat és 

qui ha d’aprendre. Des del seu punt de vista, els mestres hauran 

d’aprendre a gestionar l’hort i a treballar-lo amb l’alumnat. Ii creu que pot 

ser una bona oportunitat perquè els familiars puguin aprendre.  

Aquestes visions queden resumides a la mandala representada a la figura 

25. 
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Figura 25. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar de la mare 1. 
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Dimensió agroecològica: un hort educatiu com a tret 
identitari de l’escola 

Per la mare 1, l’hort té una clara funció educativa relacionada amb 

l’aprenentatge de certes pràctiques que sinó fos per l’escola, l’alumnat ja 

no coneixeria. Creu, a més a més, que l’escola necessita un tret d’identitat 

que el diferenciï de les altres escoles i veu possibilitats en què l’hort pugui 

complir aquesta funció.  

F1 : Perquè penso que hem de tenir alguna cosa que ens la sentim com molt nostra 
cosa, però el tema de l’hort penso que també és una cosa important. El tema del medi 

ambient, el tema de conèixer les plantes d’aquí, de saber que es treballa la terra, tot 
aquest tipus de valors, sinó els nens no ho veuen al dia a dia.  

La mare 1 creu que l’hort hauria d’estar gestionat ecològicament i reconeix 

que no és experta en el tema, però que sí que el missatge predominant és 

que hi ha un abús de pesticides i que caldria retornar a pràctiques més 

curoses amb el medi ambient. Malgrat aquest discurs més predominant 

amb el qual està d’acord, ella acceptaria que es fes servir algun pesticida si 

vingués justificat per un expert.  

Dimensió educativa: un hort per aprendre de manera 
vivencial l’àrea de medi 

De manera implícita es pot veure que la mare 1 defensa un aprenentatge 

vivencial. Des del seu punt de vista, l’hort és un espai on han de viure una 

experiència real i on han de desenvolupar tasques reals. Per tant, 

lògicament l’habilitat que creu que s’ha de treballar és sobretot les feines 

de maneig de l’hort.  

F1: Jo penso que ells han de treballar l’hort, és a dir, amb les manetes l’han de 
treballar, també. Penso que sí. No aquelles coses d’anar allà i “Que bonito” i planto les 

llavors. No. És a dir, s’han d’embrutar una mica [5:7] 

Ella no creu que sigui necessari fer una transversalització total del 

currículum, però ja que es té l’hort hi hauria diverses àrees que el podrien 

aprofitar.  Durant la conversa s’esmenten diverses àrees que podrien estar 

implicades a l’hort, com per exemple les matemàtiques i la llengua, com en 

el cas anterior la llengua anglesa. Amb tot, ella creu que l’àrea que estaria 

més relacionada amb l’hort seria la de medi natural. En aquest sentit, 
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esmenta el treball sobre com és i com funciona una planta, però també 

amb la idea de conèixer i identificar les plantes de l’hort.  

Finalment, durant l’entrevista defensa que hi pot haver algun moment on 

els familiars que hagin participat en el projecte, o no, puguin compartir el 

menjar de l’hort a través d’un dinar. Crec que de manera implícita defensa 

el valor del compartir.  

Dimensió comunitària: una comunitat d’aprenentatge, on la 
presa de decisions recau, sobretot, en els mestres  

A partir de la seva explicació, es pot entendre que la seva manera de veure 

la participació de mestres i familiars a l’escola hauria de funcionar de la 

següent manera: en primer lloc, el professorat hauria de decidir quins 

projectes són interessants i com els vol treballar i, a continuació, els 

familiars haurien d’aportar-hi el què puguin. El professorat, per tant, té un 

paper central, perquè són, en el fons, els que decideixen com es gestionarà 

la participació de l’hort. Si ells obren la participació a l’hort, els familiars hi 

podran participar i, en cas contrari, no.  

També considera que el professorat no necessàriament ha d’estar format 

en com gestionar un hort. Per tant, creu que els mestres necessitaran 

suport i hauran d’aprendre a gestionar-lo. Aquesta possible manca de 

coneixements sobre l’hort per part dels mestres, s’ha de compensar amb 

un coneixement expert extern. I, per tant, en aquest cas algú que ensenyi 

els mestres, perquè aquests puguin tirar-ho endavant. La mare 1 pensa 

que aquest suport hauria de venir per part de l’educador ambiental i del 

veïnat proper a  l’escola, ja que representarien aquest coneixement expert. 

També proposa la possibilitat d’algun suport formatiu, com una formació 

permanent que pugui ajudar-los a gestionar l’hort. 

Clar, jo penso que ells també necessiten una mica de guia. Jo penso en tu, penso en tu, 
o penso en el pagès que pugui venir aquí a ajudar. En el sentit que clar, no tenen 

perquè tenir coneixements d’un hort. [5:27] 

Segons la seva visió, el veïnat, a part de formar el professorat, pot fer 

també algunes tasques més relacionades amb l’hort. Per una banda, pot  

ajudar fent algunes de les feines de l’hort, per tal de descarregar de feina al 
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professorat. Per l’altra, poden aportar recursos concrets, com per exemple, 

llavors.  

També considera que els familiars s’han d’adaptar al projecte que plantegi 

el professorat, ja que són els qui han de decidir com serà el projecte sobre 

l’hort escolar. A partir de la proposta dels mestres, els familiars han de 

poder ajudar amb allò que se’ls deixi participar.  

F1: No ens oblidem dels paper que cadascú ha de jugar. Saps què vull dir? En aquest 
sentit, penso que està molt bé obrir-ho i, a mi, és el què m’agrada, que puguem 

participar, però bueno... No direm nosaltres què volem fer, jo què sé... A l’estiu plantar, 
si l’escola ja d’entrada et diu que no. És a dir, primer escolta la veu dels demés i 

després, en tot cas... No sé, anar una mica el què... O si tu o el que ve a cuidar l’hort diu 
havíem dit això i és que ara no ha sortit bo, i farem una altra cosa. O, bueno, no sé jo 

penso que es tracta d’ajudar. Que diuen, doncs mira, avui podríem anar a regar... [5:6] 

En relació a aquest fet, la mare 1 creu que hi ha una sèrie d’accions 

relacionades amb l’hort que no pertoca als familiars de decidir. Per 

exemple, la gestió de la collita de l’hort no considera que siguin ells els qui 

l’hagin de distribuir, com tampoc prendre decisions sobre com organitzar el 

treball educatiu a l’hort escolar.  

Durant l’entrevista plantejo a la mare 1 que esculli algunes activitats que 

cregui que es poden fer amb els familiars. La mare 1 escull una activitat de 

fer conserves i en el moment de justificar la tria, explica que ella no en sap 

i que, per tant, podria ser un bon moment per rebre classes. Els familiars, 

per tant, també vénen a l’escola a aprendre alguna cosa.  

M: I això de fer... “... de vénen a fer conserves” mira és que jo no en sé... 

A: Però t’agradaria rebre...  

M: ... classes. [5:18] 

Expectatives en les tensions del projecte: el coneixement 
limita la capacitat d’acció dels familiars i dels mestres 

Una de les tensions que creu que pot afectar més a la capacitat d’acció dels 

mestres, com ja s’ha vist, és la seva manca de coneixements. Aquest fet, 

pot ser clau i, per tant, els mestres necessitaran formar-se si volen superar 

aquesta tensió. A més a més, també creu que l’hort no hauria de suposar 
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una càrrega extra pel professorat, perquè hi ha un currículum oficial a 

ensenyar: 

Però s’ha de fer d’alguna manera que tampoc sigui una càrrega per ells, perquè 
clar ja tenen un currículum que han de donar, ja tenen una sèrie de coses. 
[4:23] 

Per tant, l’acció dels mestres a l’hort pot venir condicionada per la manca 

de temps i la programació curricular.  

La mare 1 creu que l’organització de les famílies pot ser un problema en el 

moment de gestionar certs aspectes. Per exemple, ella creu que seria difícil 

que les famílies mateix es repartissin la producció. També veu una sèrie de 

dificultats en la implicació dels familiars en el projecte, ja que creu que en 

general les mares i els pares tenen poc temps i, per tant, no es pot exigir 

intervencions setmanals. I, sobretot, en la implicació dels familiars en una 

activitat educativa liderada per ells, creu que els hi falta coneixements per 

organitzar-la.    
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Pare 2: Un hort amb vocació alimentària que 
serveixi per aprendre sobre la cultura d’arrel 
pagesa  

I després, la última cosa que em ve al cap, per mi un hort ideal és el que realment 
aconsegueix posar en circulació, diguem en cercle, que les restes orgàniques 

esdevinguin adob, que aquest adob el tornes a utilitzar, que a lo millor... Diguem que 
no sigui una cosa que no es quedi tancada, sinó que hi hagi aquest circuit... [5.7] 

La finalitat principal del pare 2 sobre el projecte compartit de l’hort escolar 

és la transformació del sistema alimentari. La seva idea és que l’hort hauria 

de subministrar, d’alguna manera o altra, part del menjar als nens que es 

queden al menjador. D’aquesta manera, els nens podrien comprovar d’on 

surt allò que mengen. Per aquest 

motiu l’hort hauria de ser ecològic, ja 

que si ha de servir per a l’alimentació 

dels nens i nenes, aleshores cal que 

sigui un producte sense rastre de 

pesticides. Finalment, creu que l’hort 

a de poder incloure el màxim de gent 

possible.  

La seva visió d’organitzar 

l’aprenentatge coincideix amb el 

treball per projectes, en què a partir 

de la curiositat dels infants es 

comença a treballar un tema. El 

contingut que s’hauria d’aprendre a 

l’hort, sobretot, és tota la cultura 

tradicional pagesa, que és un món 

desconegut per la societat actual i 

que està en fase d’extinció. Amb tot, 

també es poden aprendre una sèrie 

de valors, com per exemple, la 

cultura de l’esforç, ja que les hores 

invertides a l’hort s’acaben 

transformant en una recompensa, 

El pare 2  el curs 2009/10 

tenia una filla a cicle inical. 

El mateix curs, va decidir 

participar amb l’AMPA de 

l’escola i es va apuntar a la 

comissió de patis, que 

incloïa la gestió de l’hort.  

Aquest gran interès per 

l’hort, segurament ve que 

com a dissenyador gràfic, 

havia intervingut en una 

de les millors guies sobre 

hort escolar d’aquest país, 

feta per una administració 

local ja fa uns anys ( tal 

com em va explicar off the 

record).  
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però també el valor de menjar de manera saludable.  

Quant a la participació comunitària, el pare 2 veu que és necessària, però 

en el moment de concretar no acaba explicant quines tasques han de 

desenvolupar cada actor de la comunitat. Malgrat tot, el paper dels 

familiars, el té força clar. Per una banda, creu que el deure dels familiars és 

tant ajudar a aprendre a les criatures a casa, com ajudar a l’escola amb el 

què sigui necessari. Finalment, en relació al procés d’ensenyament i 

aprenentatge considera que mestres i veïns han de ser els que ensenyin, 

mentre que els aprenents hauria de ser tant l’alumnat, com els propis 

familiars. Aquesta visió queda recollida a la mandala representada a la 

figura 26.  
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Figura 26. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar del pare 2. 
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Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar del pare 2.  
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Dimensió agroecològica: un hort per aprendre i per 
transformar el sistema alimentari de l’escola 

Des del punt de vista del pare 2, les finalitats principals de l’hort escolar 

haurien de ser proveir d’aliments als alumnes de l’escola i aprofitar aquest 

fet per educar. Per tant, és molt important que l’escola pugui produir 

aliments a l’hort, per tal que després siguin menjats al menjador de 

l’escola. Per tant, l’hort hauria de produir de manera suficient, perquè 

pogués servir per ensenyar als infants que el què han cultivat és el mateix 

que estan menjant. El pare 2, però va una mica més enllà:  

Jo penso que seria bo que totes les escoles tinguessin un hort. Penso que a totes les 
escoles els nens hi mengen, almenys una part i mengen. Per tant, l’hort escolar la 

primera cosa que li veig és que pot donar ni que sigui una petit part de menjar, que els 
nens consumeixen al migdia, d’una forma que sigui saludable. I que ells mateixos 
puguin veure... No sé com dir-ho, que allò que mengen ha crescut en un lloc, no? 

[5:3;1] 

Aquest familiar, per tant, considera que és necessari que el sistema 

alimentari es pugui tancar a dins de l’escola. D’aquesta manera, el menjar 

produït per l’escola serviria d’aliment als infants i les restes orgàniques 

retornarien a l’hort, a través de l’abob fet amb el compostador.  

Per tant, si es vol tancar el cicle, cal que l’alumnat pugui menjar allò que ha 

produït. En el seu raonament, és indispensable per tant que no hi hagi 

rastre de pesticides per assegurar la seguretat alimentària dels productes. 

A més a més, com que no és necessari produir molt, tampoc és necessari 

fer servir productes per augmentar la productivitat de l’hort. Amb tot, aquí 

es pot comprovar una certa contradicció, ja que la producció sí que ha de 

tenir un paper important, si el què es vol es proveir d’alguns aliments a 

l’escola.  

A l’entrevista, quan li pregunto sobre com seria el seu hort escolar ideal, ell 

de seguida contesta que seria necessària la participació del màxim de 

persones. Per tant, la implicació de no només el professorat i de l’alumnat, 

sinó de veïns i familiars és important en el seva visió d’hort escolar. L’hort 

ha d’implicar necessàriament diferents actors.  

Potser em vénen ganes de dir que per mi un hort escolar ideal és el que implica el 
màxim de persones, tant de nens com de pares, com de veïns o així. Aquesta condició 

per mi és important [5:4] 
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Dimensió educativa: un hort on aprendre la cultura pagesa 

Educativament, el pare 2 creu que l’hort pot servir per aprendre sobre 

diversos aspectes relacionats amb la cultura tradicional pagesa, que s’ha 

anat perdent al llarg dels últims anys.  

Jo crec que és un coneixement bàsic, fonamental... De fet, d’una cultura que és 
complexa, la cultura material pagesa, és una cultura que, ara perquè ens n’hem 

allunyat i l’hem perduda, però toca moltes tecles, no? Tot el coneixement de la terra, de 
les llavors, és el què comentàvem abans, no? De les estacions, dels cicles, de com el Sol 
permet donar vida a unes coses tan petites que abans no eren res i que en canvi poden 

esdevenir aliment. Doncs això és un coneixement fonamental que convé que els nens 
ho tinguin molt a prop, no sé com dir-ho... una cosa immediata...  [5:17] 

Davant la pregunta què creus que es pot ensenyar a través de l’hort 

escolar, en cap cas aparèixen àrees concretes. Podem entendre que la seva 

idea és que sobretot ha de servir per treballar el medi social, relacionat 

amb aquest coneixement cultural.   

Segons ell, és molt important partir de la curiositat i preguntes dels propis 

alumnes. Encara que no desenvolupa molt la idea de com s’hauria de 

treballar, sí que es pot relacionar amb el treball per projectes. Sobretot, la 

idea de començar a partir de les preguntes dels infants per començar a 

treballar certs aspectes de l’hort. I que aquesta curiositat ha de generar 

una evolució i un constant moviment i transformació de l’hort.  

L’hort escolar serveix per treballar també alguns valors importants. La 

importància que dóna a l’alimentació, fa que sigui important tot allò que 

tingui a veure amb una alimentació saludable. A més a més, la idea que tot 

esforç, sempre acaba portant un retorn. En aquest cas, el treball a l’hort 

generarà una producció d’aliments.  

O diguem que per obtenir uns resultats macos, també hi has de posar una mica de 
temps, d’esforç, és a dir, sense que sigui mai una cosa que generi rebuig, a la vegada és 
important veure que has posat una energia i després tens un retorn, no. Generalment, 

en el cas de la terra aquest retorn és superior a les energies que hi poses, sovint, perquè 
el sòl moltes coses ens les dóna gratis [5:8] 
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Dimensió comunitària: la importància d’implicar el màxim de 
persones i amb els familiars intervenint a dos nivells 
diferents  

Malgrat que la implicació de gent diversa, a través de l’hort és una de les 

finalitats principals, en el moment de concretar aquesta participació costa 

de definir quin rol ha de desenvolupar cadascú. Queda ben definit, 

sobretot, quin paper hauria d’interpretar cadascú en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge.  

Segons la seva visió, els mestres han de promoure aprenentatges i han 

d’organitzar les activitats a l’hort, però també maneres de recopilar tot allò 

que s’ha vist a l’hort. El repte, per ell, és incorporar la pràctica de l’hort 

dins del dia a dia de l’escola.  

La participació de les famílies inclouria diferents nivells. Per una banda, 

acompanyar els respectius nens i nenes en l’aprenentatge de l’hort i fer-los 

adonar de la importància que té. Per l’altra, ajudar a l’ecola estant 

disponibles i propers a les necessitats de cada moment.  

Jo penso que les famílies hem de tenir un paper d’acompanyament molt clar amb els 
fills, en el sentit de poder-los transmetre que aquest tema ens agrada, ens plau, ens fa 
il·lusió que ho aprenguin, que si sabem alguna cosa la diguem, que si podem aportar 
alguna cosa l’aportem, o sigui que estem disponibles. Jo crec que les famílies hem de 
ser, en primer lloc, disponibles i atents i propers. I després cadascú que aporti el que 

pot, diríem... Aquí pot haver-hi de més i de menys. Però jo crec que les famílies sí que 
hauríem de fer sentir que el tema ens sembla important i que nosaltres hi estem a 

prop, i encoratgem. [5:7] 

El pare 2 concreta que l’ajuda que haurien d’oferir els familiars a l’escola 

és, sobretot, tenir cura de l’hort. Segons el seu punt de vista, els familiars  

no haurien de decidir certes coses, com per exemple, quan accedir a l’hort, 

ja que aquesta decisió l’haurien de prendre els mestres.  

En el moment d’escollir activitats, el pare 2 escull la de fer un curs 

d’horticultura. D’aquesta manera, el paper dels familiars no és tan sols el 

d’educador, sinó que esdevenen també aprenents.   

La transmissió de la cultura tradicional pagesa a l’alumnat era una de les 

seves finalitats educatives. Aquesta cultura tradicional és en els veïns de 

l’escola i, per tant, és important la seva implicació com a font de 



Capítol 7. Anàlisi de les visions inicials sobre el projecte compartit de 
l’hort escolar 

 

 215 

 

coneixement, però també com a assessor de l’escola. A la vegada, aquest 

veïnat implicat també rebria una recompensa d’agraïment per la seva feina 

per part de l’escola.  En aquest cas, l’escola fa una funció social important 

de poder donar un reconeixement a la feina feta pels veïns pagesos.   

P1: Al veí li farà il·lusió veure que pot ensenyar unes coses que altres les 
valoren com a importants i que a canvi li donen l’afecte, el carinyo, la 

consideració... Segurament, que ja la té, però bueno, seria com un plus, 
sentir que a l’escola aquest coneixement és important. I aleshores, jo 

crec, que pot ser un amic de l’escola. En el sentit que aquí hi ha una gent 
que està interessada i en sap... [6:13] 

Expectatives en les tensions del projecte: l’organització 
interna de les famílies   

Al llarg de l’entrevista el pare 2 parla de molt poques tensions que podrien 

sorgir al projecte compartit d’hort escolar. Malgrat tot, des del seu punt de 

vista la implicació dels familiars en unes activitats educatives, que ells 

haguessin d’organitzar, creu que de moment no seria viable. Per tant, fa 

referència a la tensió de la organització interna de les famílies: 

Si s’ha d’organitzar un taller, vol dir que les famílies s’han d’organitzar. Potser és 
demanar un nivell d’implicació superior, perquè tu el que els hi estàs demanant és fer 

de docents, entre cometes, ni que sigui un taller, no? I, a més, teòric i pràctic, perquè hi 
ha la part d’ensenyament i la part de manipulació. No és que no em sembli bé, però 

potser encara no hi hem arribat [5:19] 
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Mare 3: un hort per aprendre a tenir una 
alimentació saludable i un hobby 

Porque a mi niño le compro la fruta y no la quiere, y sin embargo des del huerto del 
año pasado el J, el brócoli se lo come, la zanahoria se la come, el tomate le encanta… 

No solamente en el pan, sino trocitos de tomate con una poquita de sal, cosa que antes 
no…. Entonces, yo para mi, el huerto a la hora de los niños, ya no solamente para 

aprender, sino para la hora de comer, es una cosa muy, muy importante, tanto como 
unas matemáticas. Yo lo veo muy, muy acertado, vamos. [7:1] 

La visió de l’hort que defensa la mare 3 és un hort que sigui educatiu, 

sobretot, en els valors d’una educació saludable. En aquest sentit ella 

remarca que l’hort ha servit perquè el seu fill mengi amb més ganes la 

verdura. Per ella, la productivitat no és tan important com el fet d’educar. 

La tercera familiar defensa que la tasca educativa de l’hort ha de ser 

complementària a les assignatures habituals i que hauria de servir, perquè 

els infants tinguessin un hobby. A 

part del tema de l’alimentació 

saludable, aquesta mare creu que 

l’alumnat ha d’aprendre a fer les 

feines de l’hort i els hi pot ser útil 

per aprendre sobre el cicle vital de 

les plantes.  

Finalment, ella creu que els 

familiars i els veïns han de ser en el 

projecte per donar un cop de mà 

quan se’ls necessiti, però que és 

l’alumnat qui s’ha de responsabiltzar 

en últim terme de les tasques de 

l’hort. A diferència dels altres 

familiars, la mare 3 creu que els 

familiars a part d’aprendre també 

poden ser docents dels infant, o 

d’altres familiars.  

 

La  mare 3 tenia durant el 

curs 2009/10, un fill a 

cicle inicial.  

Durant el curs 2009/10, 

treballava de mestressa de 

casa i va implicar-se  amb 

l’AMPA, sobretot amb la 

comissió de festes, i amb 

l’escola de mares de 

manera molt activa. 

El cap d’un parell de 

cursos va canviar el seu fill 

d’escola.   
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Figura 27. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar de la mare 
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. Mandala de les visions sobre el projecte compartit de l’hort escolar de la mare 3.  
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Dimensió agroecològica: un hort educatiu per promoure una 
alimentació saludable   

La mare 3 creu que la finalitat principal de començar el projecte és sobretot 

educativa, l’objectiu no és, per tant, la productivitat sinó aprendre a 

gestionar l’hort i adquirir una sèrie de valors. En el seu cas els valors més 

importants són, sobretot, estan relacionats amb l’alimentació saludable.   

Yo el huerto no lo veo como una cosa beneficiosa para mí, para yo aprovecharme de 
una verdura o de una lechuga, no. Yo lo veo sobre todo para la gestión del niño, de que 

sepa plantarlo, que sepa que si ha plantado una lechuga, si la cuida y la riega esa planta 
va a dar su fruto. Independientemente de que se la coma… El niño come que da gusto, 

desde que tenemos el huerto come de todo, pero antes no. Pero independientemente 
que a ti te guste más, o a ti te guste menos, a mí me da igual, lo que importa es el niño. 

Y estamos aquí por eso. [6:22] 

Encara que reconegui que l’hort cal que estigui gestionat ecològicament, 

considera que no hi ha cap problema en usar pesticides per eliminar alguna 

plaga d’animals, sempre i quan es faci de manera molt controlada.  

Dimensió educativa: un hort per educar en el maneig i en els 
valors 

Encara que no ho digui de manera explícita, sí que al llarg de l’entrevista té 

una visió del treball educatiu de l’hort, on separa molt clarament els 

moments de teoria i pràctica. Considera que l’hort ha de ser com un hobby, 

un a més a més que complementi l’ensenyament “oficial”, que és el que es 

fa a la classe.  

Quant a continguts, ella creu que sobretot ha de servir per ensenyar quina 

és el cicle vital de les plantes. Però el més important, des del seu punt de 

vista, és que l’hort ha de servir, sobretot, per ensenyar una sèrie de valors. 

El valor més important és que ha de servir per aprendre a menjar de 

manera saludable. 

Pues yo pienso que es una cosa productiva para los niños. Claro, porque a parte de que 
saben que es la verdura y la fruta, también saben cómo se hace, cómo se planta, cómo 

crece y saben que eso es bueno para comérselo. [6:1] 

A l’hort la cultura de l’esforç, també, és un valor molt important, ja que el 

treball diari s’acaba convertint en una recompensa. A més a més, la 

responsabilitat  de tenir cura de l’hort és un valor molt important. Per 
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aquest motiu, l’alumnat ha de tenir cura de l’hort i responsabilitzar-se’n i, 

per tant, és necessari que aprengui a també a treballar-lo.  

Aquí lo que es importante es que los niños se mezclen, que sepan que es una cosa que 
tienen que hacer ellos, es una obligación de ellos, como cuando tú regalas a un niño un 

perro, y le dices el perro es tuyo y la obligación es tuya.  

Pues el huerto tres cuartos de lo mismo, que vengas tu, que vengamos los padres, que 
vengan los vecinos, que las maestros los asesoren, pues me parece muy bien, pero que 

sea una responsabilidad de ellos. Que se preocupen [6:10] 

Finalment, la familiar 3, quan se li demana que esculli una sèrie d’activitats 

escull l’activitat que fa referència a cuinar plats i retornar-los a l’escola. Ella 

creu que és un bon moment per compartir el què s’ha collit, 

independentment de si hi has treballat, o no. I que el més important és 

poder compartir el menjar recollit.  

Dimensió comunitària: els mestres responsables de la 
majoria de decisions, mentre que els familiars ajuden en el 
què sigui necessari 

Segons la mare 3, el professorat ha de ser qui prengui les decisions a 

l’escola i són els familiars qui han d’anar al darrere d’ells. A més a més, 

creu que hi ha un seguit de decisions que no han de prendre les famílies, 

sinó que són responsabiliat del professorat, com per exemple decidir quan i 

com els familiars accedeixen a l’hort.  

D’altra banda, els familiars sí que han d’ajudar tant educativament, com en 

la gestió de l’hort. Per una banda, poden ajudar als respectius fills i filles a 

aprendre, però per l’altra també poden ajudar en tasques puntuals de 

manteniment de l’hort. El veïnat pot ajudar en tasques puntuals, però el 

més important és que sigui l’alumnat qui se’n responsabilitzi.  

Encara que no quedi exactament explicitat quina ha de ser la seva funció, sí 

que crec que la seva idea és que l’alumnat havia de tenir una participació  

activa en el seguiment i en les tasques més important de l’hort, però sense 

que hagin de prendre les decisions importants que pertocaria als mestres. 

En definitiva tindrien un paper d’acompanyament.  
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Quant al procés d’ensenyament i aprenentatge, la mare 3 creu que són els 

mestres qui eduquen i l’alumnat qui aprèn. Tot i que, els familiars tindrien 

aquí un doble paper. Per una banda, podrien exercir d’aprenents, ja que 

ella reconeix que li agradaria fer un curs d’horticulutura ecològica. Però per 

l’altra, els familiars podrien exercir d’educadors, no només dels infants, sinó 

d’altres pares.  

Expectatives en les tensions del projecte: l’espai físic de 
l’hort i l’organització interna de les famílies  

La mare 3 creu que l’hort està en un espai massa petit i que això, fa que la 

producció sigui escassa. Per tant, el seu hort ideal seria un hort una mica 

més gran. Amb tot, reconeix que un hort més gran no hi cap a l’escola.  

Malgrat tot, una tensió que pot afectar el projecte és l’organització interna 

dels  familiars. En aquest sentit, la mare 3 descarta moltes de les activitats 

que podrien fer els familiars, com gestionar la collita o gestionar els tallers, 

per aquest motiu. A més a més, considera que els familiars no poden 

prendre decisions en  relació a alguns aspectes de l’hort, perquè no tenen 

prous coneixement sobre com gestionar-lo.  

7.8. Discussió dels resultats 
En aquest subcapítol, es recuperaran les tres preguntes de recerca que fan 

referència al bloc 1, sobre les visions inicials del projecte compartit de l’hort 

escolar, per tal de donar-hi resposta. Amb la idea de resumir i representar 

de manera condensada l’anàlisi de les finalitats (pregunta 1.1) i l’anàlisi 

del posicionament (pregunta 1.2.), s’ha construït una mandala conjunta 

(figura 28), on s’hi agrupen les categories en què s’ha trobat més punts 

d’acord.  

Cada sector de la mandala s’ha pintat d’un color per mostrar si hi ha acord, 

o no, en aquell sector de manera general. S’ha pintat de color verd, quan hi 

ha acord; s’ha pintat de color taronja, quan hi ha punts d’acord i, 

finalment, s’ha pintat de color vermell si no hi ha acord. A dins de cada 

sector, s’hi ha posat les categories en què hi ha més consens. Així, de color 

verd, quan hi ha més de cinc entrevistats que hi estan d’acord, i en taronja 

quan n’hi ha entre tres i quatre. Sota cada categoria s’ha anotat els 
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entrevistats que comparteixen aquestes visió, la “m” correspon als mestres, 

mentre que la “M” correspon a les mares.  

 

 

Figura 28. Mandala de les visions conjuntes de professorat i familiars sobre el projecte compartit 
de l’hort escolar  
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Anàlisi de les finalitats inicials mestres i familiars 
sobre el projecte compartit d’hort escolar 
En aquest apartat vull reemprendre la pregunta 1.1. per tal de donar-hi 

respost, aquesta pregunta feia referència a les finalitats que familiars i 

professorat defensaven per tal de construir aquest projecte compartit.  

Pregunta 1.1. Quines són les finalitats del professorat i dels familiars a l’inici 
del projecte compartit de l’hort escolar? 

L’hort escolar té una finalitat principal: educar.   

Hi ha unanimitat, entre els mestres i els familiars entrevistats, sobre la 

funció de l’hort: l’hort té una clara finalitat educativa. Els horts de fora 

l’escola tindrien una clara finalitat productiva, però l’hort escolar es 

diferencia precisament per aquesta voluntat de ser un espai educatiu.  

Per tant, molts aspectes que esmenta el professorat van en aquest sentit. 

La mestra 2 i 3 volen un hort que sigui pràctic i adaptat a les necessitats de 

l’escola, que sigui fàcil de cuidar i que no demani un excés de feina als 

mestres. L’hort, per tant, s’hauria d’adaptar a la finalitat educadora que té. 

Si que és cert, que la finalitat productiva és important i apareix en diverses 

entrevistes, però sempre supeditada a la finalitat educativa. Es produeix 

per a educar; i no s’educa per a produir.  

En els familiars, encara que l’accent es posi en altres tipus de finalitats, en 

tots els casos la finalitat educativa és important. La mare 1 considera que 

l’hort ha de servir per donar identitat i un tret distintiu a l’escola, mentre 

que el pare 2 posa l’accent en la necessitat de tancar el sistema alimentari. 

Però en els dos casos aquestes dues finalitats estan supeditades al fet 

d’educar. Per tant, es pot afirmar que, malgrat matisos i accents diferents, 

la finalitat de l’entorn d’aprenentatge és compartida unànimament per tots 

els entrevistats, tal com es pot veure a la figura 28.  

Un hort ecològic, però amb diferents visions sobre l’adjectiu 
ecològic 

Davant la pregunta de si l’hort hauria de ser, o no, ecològic, tots els 

mestres i tots els familiars entrevistats contesten afirmativament i creuen 
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que sí, que l’hort hauria de ser ecològic. Malgrat tot, hi ha diferències 

importants en la justificació del perquè creuen que ho hauria de ser. Es veu 

clarament l’heteroglòssia de la paraula ecològic en cada un dels mestres.  

El mestre 1 davant la paraula ecològic pensa sobretot en l’ús dels pesticides 

a l’hort. Des d’un primer moment, reconeix que no hi entén, però que 

davant del dubte preferiria no usar-los. La mestra 2, en canvi, de seguida 

utilitza la paraula sostenibilitat, que utilitza com a sinònim de mesura. Com 

hem vist abans, des del seu punt de vista l’hort ha d’estar adaptat al dia a 

dia de l’escola, i no és coherent que es llenci part dels aliments perquè hi 

ha desajustos en el calendari. La mestra 3, finalment, no s’havia plantejat 

el motiu de perquè calia que l’hort fos ecològic. En el moment de justificar-

ho, parla de que “és políticament correcte”, és a dir, és l’opció que satisfarà 

a la majoria de participants del projecte compartit de l’hort escolar. Entre 

els familiars l’argumentació és també molt diferent. Mentre la mare 1 i 3 

acceptarien l’ús de pesticides. El pare 2considera que no hi hauria d’haver 

ni rastre de productes químics a l’hort.  

Un hort comunitari sense una visió gaire precisa 

Construir un hort amb vocació comunitària també és una de les finalitats 

importants que es dedueix d’algunes entrevistes. Malgrat tot, aquesta 

vocació comunitària sempre queda desdibuixada i poc precisa.  La mestra 

3, per exemple, creu que és molt important, però reconeix que no sap per 

on cal començar. El pare 2 diu que la implicació de la comunitat és una 

condició indispensable en la seva imatge d’hort ideal, però com passa amb 

la mestra 2, no és capaç de definir-ho.  

La metodologia d’ensenyament comparteix la idea que és 
necessari un context real, però hi ha diferències en el matís 

A partir de l’entrevista, es veuen algunes diferències entre el professorat 

sobre la idea de com hauria de ser el procés d’ensenyament i aprenentatge 

a l’hort escolar. Malgrat aquestes diferències, la idea de fons és força 

semblant.  

El mestre 1 parteix d’una aproximació molt basada en el treball per 

projectes. El mestre amb un paper de guia, parteix dels interessos dels 
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infants per anar-los guiant en l’aprenentatge. Els nens davant un context 

real es generen preguntes i el mestre els hi dóna recursos per anar 

promovent l’aprenentatge. En canvi, la mestra 2 i la mestra 3 parlen d’un 

ensenyament més centrat en la vivència. En l’entrevista no s’aprofundeix 

exactament en què significa aquesta idea més “vivencial”, però si que es 

detecta la importància de generar contextos reals, a partir dels quals els 

alumnes puguin aprendre. Entre les famílies es pot arribar també a una 

conclusió semblant, encara que la seva manera de parlar-ne no sigui tan 

explícita com la dels mestres. Mentre el pare 1 defensa un treball per 

projectes, centrat en una investigació constant, la mare 1 ho situa més a 

dins d’un aprenentatge vivencial.  

En qualsevol cas, les diferències en el matís són evidents, però en els dos 

casos parteixen de la idea que un context real és necessari per tenir 

“experiències” o “vivències” autèntiques. L’hort en aquest cas serviria com 

a aquest context real, on els infants es podrien generar preguntes i podrien 

tenir experiències autèntiques.  

Els continguts que es poden ensenyar a l’hort, tant 
relacionats amb el medi social com natural 

Els tres mestres coincideixen que l’àrea de medi és la més adequada per 

treballar l’hort escolar, encara que no seria l’única i alguns d’ells hi 

relacionen altres àrees com les matemàtiques, la llengua, l’educació visual i 

plàstica o la música. En el moment d’escollir activitats i justificar-ne 

l’elecció, els mestres tenen força punts en comú.  

Quant al coneixement del medi social, els tres mestres creuen que l’hort els 

pot servir per conèixer el poble on es troba l’escola. El mestre 1 ho encara 

des de la recuperació de verdures autòctones, mentre que les mestres 2 i 3 

ho fan a partir de conèixer el mercat setmanal. En canvi, només dos 

mestres consideren important treballar aspectes més relacionats amb la 

cultura tradicional pagesa del poble. El mestre 1 veu el vincle amb la idea 

que l’hort de l’escola pot servir per conèixer altres horts i veure així, com 

altre gent està fent la feina. La mestra 2 ho enfoca des de la cuina, una 

vessant més concreta de la cultura tradicional.  
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Quant al coneixement del medi natural, hi ha unanimitat en dos temes. En 

primer lloc, els tres mestres creuen que a l’hort es pot estudiar la 

identificació d’éssers vius, no només de les plantes de l’hort sinó d’altres 

com animals que viuen a l’hort. En els tres casos, creuen necessari 

etiquetar i fer cartells que mostrin què hi ha plantat i que serveixin per 

identificar-los. En segon lloc, els tres mestres creuen que l’hort els hi pot 

servir per treballar el cicle vital de les plantes, des que es planten fins que 

es recol·lecten   

Els familiars també coincideixen amb l’àrea que es pot treballar a l’hort, 

però mentre que el pare 2 ho encara més a l’àrea del medi social, per tal de 

conèixer la cultura pagesa; les mares 1 i 3 ho veuen més relacionat a l’àrea 

de medi natural.  

No hi ha acord amb les pràctiques a desenvolupar a l’hort 
escolar ni en els valors a educar 

Encara que no hi hagi consens en el tema de les pràctiques, si que és 

veritat que la majoria de mestres i familiars consideren que una de les 

finalitats de l’hort és aprendre la pràctica de portar a terme un hort: 

llaurar, plantar, regar, etc. Els tres mestres destaquen el paper de 

l’observació, com a habilitat sistemàtica més relacionada amb l’activitat 

científica. En canvi, aquesta pràctica científica no queda recollida a 

l’entrevista dels familiars.  

Quant als valors, tant algun mestres com algun familiars, han destacat com 

a valors la responsabilitat i el tenir cura de l’hort, conjuntament amb el 

valor de l’esforç, com a més importants. Amb tot, no hi ha unanimitat en 

aquests temes.  

 

 

 



 

226  

 

Anàlisi dels posicionaments esperats dels actors 
de la comunitat 

“No vull dir que les famílies proponen i els mestres disponen, però sí...”  

Mare 1, entrevista inicial 

En aquest apartat vull donar resposta a la pregunta de recerca 1.2. La 

part més perifèrica de la mandala conjunta (figura 28) serveix com a 

representació dels posicionaments dels diferents actors de la comunitat. 

Com s’ha comentat, s’entén per posicionament, el nínxol de 

responsabilitats que agafa una persona, o un grup de persones, davant una 

situació social concreta. Per tant, amb aquesta pregunta es pretén veure 

quina és la distribució que es preveuen de les responsabilitats abans 

d’iniciar el projecte compartit d’hort escolar.  

Pregunta 1.2. Quines són les expectatives sobre el posicionament dels 
diferents participants, a l’inici del projecte compartit de l’hort escolar? 

Els mestres posicionats com a docents i com a actors que 
prenen les decisions.  

Hi ha un acord total en el procés d’ensenyament i aprenentatge, la posició 

del mestre sobretot és d’educador, cosa que no és d’estranyar, perquè 

aquest deure en principi ja forma part del rol del mestre. Però és cert que 

en les entrevistes tant la mare 1 com el mestre 1, reconeixen que els 

mestres també esdevindran aprenents en aquest projecte.  

En relació amb el projecte compartit de l’hort escolar, hi ha un seguit de 

familiars i de professorat que creuen que els mestres han de prendre les 

decisions importants. Aquesta posició de poder respecte als altres actors, 

es concreta en què els mestres tindrien la responsabilitat de prendre les 

decisions en referència, per exemple, a la regulació de l’entrada dels altres 

actors a l’hort; però també de programar el calendari de cultiu; o què se’n 

fa de la producció.  

Els familiars posicionats com a aprenents i ajudants a l’hort 

Si els mestres estan posicinats com a persones que prenen en últim terme 

les decisions respecte a l’activitat compartida, els tres familiars estan 
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d’acord en què els familiars no tenen la responsabilitat de prendre algunes 

de les decisions, com per exemple, són els mestres els que han de decidir 

el seu grau d’implicació al projecte. 

Els familiars es posicionen a ells mateixos de dues maneres diferents. Per 

una banda com a ajudants, si els mestres tenen el deure de prendre 

decisions, ells tenen el deure d’ajudar els mestres quan ho necessitin. Per 

tant, les seva tasca a l’activitat compartida seria donar un cop de mà en la 

construcció de l’hort, en aportar recursos, o en allò que els mestres 

demanessin.  

Per l’altra, els familiars es posicionen a ells mateixos com a aprenents, ja 

que els familiars els hi agradaria tirar endavant el projecte, per tal de poder 

aprendre alguna cosa sobre l’hort. Per tant, des del seu punt de vista, 

tenen el dret d’aprendre. Aquest fet, és imporant perquè normalment 

aquest aspecte no és contemplat quan es parla de la implicació de les 

famílies a l’escola. També cal destacar que només una familiar ha parlat de 

posicionar-se com a docent dins del projecte compartit i, sobretot, per 

parlar d’ensenyar a altres familiars.  

L’alumnat posicionat com a aprenent 

La posició de l’alumnat, en el projecte, és la d’aprenent i aquest és, també, 

el seu rol. El seu dret és aprendre, però, és necessari remarcar que la 

posició d’aprenent té certs matisos importants, segons la llibertat d’acció 

que puguin tenir les nenes i els nens.  

Així, mentre el mestre 1 i el pare 2 consideren que poden prendre decisions 

sobre el contingut a aprendre, a través de les seves preguntes i una 

metodologia basada en els projectes, les dues mares entrevistades creuen 

que els nens no poden decidir, per exemple, què plantar. En canvi, les dues 

mares creuen que els nens han d’estar poscionats com a operaris i que 

siguin ells que es responsabilitzin de l’hort.  

El veïnat posicionat com a acompanyant 

Entre les entrevistes hi ha un acord força general en posicionar el veïnat 

com a educador. En aquest cas, però, hi ha diferents opinions sobre a qui 
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educar. Mentre que tots els mestres i el pare 2 consideren que el veïnat pot 

servir com a recurs educatiu per a ensenyar temes d’horticultura a 

l’alumnat, la mare 1 considera que el veïnat pot ser precisament útil per 

ensenyar als mestres sobre les seves mancances en coneixements 

d’agricultura.  

En qualsevol cas, el deure del veïnat és el d’educador, a professorat o 

alumnat, perquè representa la figura del coneixement expert. El veïnat és 

vist com el sabi que pot donar suport a l’escola. Aquest suport, segons 

alguns mestres i alguns familiars, també hauria d’incloure ajudar als 

mestres a tenir cura de l’hort. D’aquesta manera, la posició del veïnat, en 

la construcció de l’hort escolar compartit, es podria definir com la d’una 

assessor o la d’un acompanyant, que té la responsabilitat d’ensenyar i 

actuar quan se’l necessiti.  

La posició de l’educador ambiental no està definida  

És necessari remarcar que en aquesta entrevista no es demanava 

explícitament pel meu paper en la participació i que aquest motiu provoca, 

de ben segur, un biaix en la resposta, perquè no hi ha cap resposta clara 

en aquest sentit.  

El mestre 1, per exemple, creu que el paper de l’educador ambiental és 

bàsicament donar un cop de mà els mestres. Per tant, seria un ajudant a 

qui es demana consell quan el necessites. En canvi, la mestra 3 creu que hi 

ha decisions, en què els mestres i l’educador ambiental han de decidir 

conjuntament, com per exemple, quin tipus d’implicació s’acaba concretant 

amb els familiars, sobretot, amb el tema de l’horari. Finalment, la mare 1 

creu que el paper de l’educador ambiental és ensenyar coneixements sobre 

horticultura als mestres.  

Anàlisi de les tensions esperades en la construcció 
de l’entorn d’aprentatge 
En aquest apartat es vol donar resposta a la pregunta de recerca 1.3. que 

fa referència a les expectatives en relació a les tensions. A les entrevistes 

es pot veure que la majoria de tensions que fan referència els familiars 

estan relacionades amb la contradicció interna de participació. Només en 
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algunes entrevistes es preveu la contradicció interna relacionada amb 

l’organització de la comunitat.  

Pregunta 1.3. Quines tensions esperen que apareguin en el procés de 
construcció del projecte compartit de l’hort escolar? 

Espai, temps i recursos poden ser agents estructuradors de 
la capacitat d’acció de la comunitat en general 

En aquest sentit, els mestre 1 apunta que la gestió del calendari de l’hort 

pot ser una tensió important, sobretot, perquè el calendari de l’hort està 

desfassat en relació al calendari escolar. Això es deu a què la majoria del 

curs escolar, del mes de novembre al mes de febrer o març l’hort no 

funciona a causa del fred. A part del temps, com remarca la mare 1, la 

mida de l’hort pot ser un factor limitador important, ja que la producció és 

molt limitada i, per tant, hi haurà coses que no es podran fer.  

La manca de temps i de coneixements poden ser agents 
estructuradors de la capacitat d’acció del professorat 

Un aspecte que es veu com a possible factor de tensions és la manca de 

coneixement dels mestres en relació a certs aspectes agroecològics, com 

per exemple: la transformació d’aliments o el coneixement de la comunitat 

local. Els mestres en el moment de descartar les activitats de l’entrevista 

que feien referència a aquests aspectes, ho han justificat a causa de la 

manca de coneixements que tenien. La mare 1, també, preveu una possible 

tensió causada per la manca de coneixements sobre horticultura. Aquest 

problema, limitaria la capacitat d’acció del professorat.  

El problema del temps és un aspecte també important, la mestra 3 creu 

que l’hort suposarà molta feina i, per tant, preveu que faltarà temps per 

fer-la.  

La manca de temps i de coneixements, però també les 
decisions dels mestres agents estructuradors de la capacitat 
d’acció dels familiars 

Un aspecte que han remarcat una mestra i alguns familiars és que la 

manca de temps pot ser un impediment en la implicació dels familiars a 

l’escola. Aquest fet, implicaria la necessitat de buscar horaris que fossin 
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apropiats i esdeveniments que no es repetissin amb una freqüència massa 

elevada.  

En el tema de la regulació de l’horari, els mestres, posicionats com a 

coordinadors que prenen decisions, són els qui regularien l’horari d’accés a 

l’escola. Per tant, els mestres poden constrènyer la participació de les 

famílies.  

El seu coneixement sobre horticultura, però també sobre docència, pot 

limitar algunes de les accions dels familiars. En el cas de l’horticultura, els 

familiars no es veuen prou capacitats per prendre decisions que afectin a 

l’hort. O, per exemple, en el moment d’imaginar-se una activitat educativa 

executada pels familiars, la mare 1 argumenta que no es veu capaç de fer 

una activitat com aquesta, perquè no en sabria.  

Contingut  complexos són descartats per la manca de 
coneixement de l’alumnat.  

La capacitat d’acció de l’alumnat es veuria limitada en funció de la 

complexitat dels continguts que se’ls ensenya. Les mestres rebutgen 

algunes de les activitats més complexes, argumentant que són temes 

massa abstractes o massa difícils pels infants.  

Les tensions d’organització interna molt presents en els 
familiars 

Quan es demanava que escullissin activitats, moltes de les que descartaven 

els familiars eren perquè veien molt difícil l’organització dels familiars. 

Aquest fet, segurament és degut a que els familiars normalment no estan 

estructurats d’una manera tant rígida, per exemple, com el claustre de 

mestres. És cert que l’AMPA organitza comissions, però aquestes solen tenir 

un funcionament molt flexible. Per aquest motiu, els familiars preveuen 

dificultats si són ells els que han de gestionar, per exemple, el què es 

reculli de l’hort o organitzar-se per fer un taller educatiu.  
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Per tancar el capítol... 5 idees clau  
 

 

1. Familiars i mestres estan d’acord amb la finalitat nuclear de la 

construcció de l’hort escolar compartit: la finalitat és educativa.    

 

2. Familiars i mestres comparteixen alguna de les 

aproximacions del procés d’aprenentatge. 

 

3. Els mestres són posicionats com a coordinadors que prenen la 

majoria de decisions en el projecte compartit de l’hort escolar.  

 

4. Els familiars són posicionats com a ajudants i com aprenents. 

 

5.  Es preveuen tensions relacionades amb la regulació de la 

participació dels diferents actors de la comunitat.  

 




