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RESUM: 

 Els Horts escolars i espais de cultiu als centres educatius permeten el treball i assolir objectius 

de diverses assignatures del currículum i també permeten el treball sobre diferents línies 

transversals com ara educació per la pau, solidaritat, tolerància, acceptació de la diversitat, 

compromís, coresponsabilitat, educació per al consum, educació per a la salut, coeducació i 

també encara que poc explotada l'emprenedoria. L’hort i l’agroecologia poden ser una manera 

de treballar amb profunditat el tema de l’emprenedoria a partir de la producció de diferents 

productes a l’hort i altres instal·lacions com ara un hivernacle i la posterior comercialització 

d’aquests productes. A través de la creació d’una estructura de funcionament empresarial 

col·lectiva com són les cooperatives s’intenta fer conèixer a l’alumnat la manera de crear i 

gestionar les seves pròpies empreses cooperatives. Així doncs l’alumne treballarà en la creació 

de la cooperativa , l’organització de l’empresa,  buscant finançament, proveïdors i coneixent els 

diferents  elements i maneres de funcionar d’aquest tipus d’empresa a més de treballar les 

diferents tècniques i filosofies de l’agricultura ecològica. A més finalment els alumnes obtenen 

els seus beneficis que poden ser destinats a diferents activitats de centre o destinades a 

accions socials fora del centre. 

SUMMARY: 

School gardens and growing areas in schools can work and achieve goals in different subjects 

of the curriculum and can work on different transversal lines such as education for peace, 

solidarity, tolerance, acceptance of diversity, commitment, responsibility, consumer education, 

health education, co-education and although  less exploited entrepreneurship. The garden and 

agroecology can be a way to work in depth topic entrepreneur from the production of different 

products in the garden and other facilities such as a greenhouse and subsequent marketing of 

these products. Through the creation of a collective corporate operating structure as 

cooperatives are attempting to meet the students how to create and manage their own 

cooperatives. So the students will work on creating the cooperative organization of the 

company, seeking funding, suppliers and knowing the various elements and ways of working 

this type of business as well as working different techniques and philosophies organic farming. 

In addition the students finally get their benefits can be allocated to different activities aimed at 

school or for social actions out of the school. 

 



INTRODUCCIÓ: 

En els últims anys l’hort com recurs educatiu multidisciplinari dins dels centres 

educatius ha anat agafant cada cop més importància dins de l’organigrama intern 

dels centres. Son moltes les activitats que es poden realitzar dins l’espai hort com 

a eines educatives dins del marc de diferents assignatures i disciplines a més de 

fomentar valors  tant importants com el treball en equip o la cooperació mútua, la 

descoberta per part de l’alumnat de la vida i de les pràctiques de la cultura rural i 

agrícola, el consum responsable, l’alimentació sana i els principis de la 

agroecologia. Amb aquest document es planteja una volta de rosca al recurs que 

suposa l’hort com eina educativa. La proposta planteja anar una mica més enllà i 

introduir als joves al món de l’agroecologia productiva i a més al món de 

l’emprenedoria creant una cooperativa. A través d’aquest projecte es pretén 

introduir als alumnes dins el mon productiu del cultiu agroecològic, la producció de 

planter i aromàtiques i la producció de productes elaborats i productes artesanals. I 

a més d'aquesta manera, poden conèixer de forma pràctica i real la forma i 

fórmules de creació d’empreses més concretament la creació d’una cooperativa i el 

funcionament d'una empresa, a través de la cerca de proveïdors i de finançament, 

el màrqueting, la negociació de comandes, l'intercanvi de productes, l'elaboració 

d'un catàleg de vendes, la realització de labors d'importació i exportació i la venda 

dels seus productes als mercats. La virtut de l'emprenedoria no és genètica. A tenir 

iniciativa també s'aprèn. En definitiva es planteja un projecte d’aprendre a 

emprendre en entorns amb potencial agrícola. Generar un projecte, planificar, 

esforçar-se i obtenir resultats són les premisses d’aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS GENERALS: 

Quatre aspectes bàsics son els que es volen tractar i conjugar en aquest document 

per aplicar-los amb format projecte a l'alumnat d’Educació secundaria obligatòria i 

batxillerat: Agricultura ecològica, emprenedoria, orientació laboral i treball 

cooperatiu. 

L'agricultura ecològica genera beneficis ambientals, socials i econòmics. Existeix 

un ampli consens científic i en l'administració sobre els beneficis de l'agricultura 

ecològica, tant per al consumidor, com per al medi ambient, la biodiversitat i el 

desenvolupament del mitjà rural i l’economia. Al 2008 es va aprovar la primera 

Avaluació Global sobre l'Agricultura, conegut com IAASTD (en les seves sigles en 

anglès), en el seu informe final es reflectia el consens creixent entre la comunitat 

científica global i la majoria dels governs respecte a que el vell paradigma de 

l'agricultura industrial, intensiva en energia i tòxics, és un concepte el passat. El 

missatge clau de l'informe és que els agricultors a petita escala i els mètodes 

agroecológis proporcionen la via per evitar la crisi actual de l'alimentació i satisfer 

les necessitats de les comunitats locals Diversos estudis internacionals corroboren 

la major capacitat per generar ocupació de l'agricultura ecològica, fins a un 32% 

més respecte a l'agricultura convencional. A més l'aposta per aquest model atreu a 

més a la gent jove i emprenedora al mitjà rural.9 Per exemple, alguns estudis han 

estimat que la transformació de la producció agrària d'Anglaterra i Gal·les a 

ecològic suposaria un 70% més d'ocupació en el mitjà rural. (1) 

El treball cooperatiu, l’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, 

alhora, una sèrie d’avantatges  tant per a l’alumnat com per al professorat. Quant 

al primer, l’aprenentatge cooperatiu se sosté en dos pressupòsits fonamentals. Per 

un costat, l ’aprenentatge requereix la participació directe i activa dels estudiants. 

Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem 

activament del procés d’aprenentatge. I per un altre, la cooperació i l’ajuda mútua 

possibiliten l’assoliment de cotes més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre 

més coses i aprendre-les millor. Quant al segon, per treure el màxim profit de 

l’acció docent hem de passar d’una estructura d’aprenentatge individualista o 

competitiu a una estructura d’aprenentatge cooperatiu (2) 

(1) Jones, P. & Crane, R., 2009. England and Wales under organic agriculture: how much food could be produced? Center 

for Agricultural Strategy, Universidad de Reading, Reino Unido. 

http://www.apd.reading.ac.uk/AgriStrat/projects/org_exec.html 

      (2)     http://www.ice.udl.es/interi/treball_cooperatiu.pdf 

http://www.apd.reading.ac.uk/AgriStrat/projects/org_exec.html
http://www.ice.udl.es/interi/treball_cooperatiu.pdf


L’aprenentatge cooperatiu no solament té una repercussió directa en els continguts 

i els aprenentatges de les diferents àrees del currículum, també té una incidència 

en quant les relacions interpersonals, l’esforç per millorar l’adaptació psicològica i 

les competències socials. 

Tant els centres educatius que han portat a la pràctica docent l’aprenentatge 

cooperatiu, com els diferents autors que han investigat el tema demostren les 

avantatges del treball cooperatiu enfront del competitiu i individualista: 

 Afavoreixen les relacions interpersonals del grup classe, aquestes actituds 

positives s’estenen, a més, al professorat i al conjunt de la comunitat 

educativa. 

 El rendiment de TOT l’alumnat és clarament superior en les situacions 

d’aprenentatge cooperatiu. 

 Millora la motivació per les tasques escolars. 

 Afavoreix l’acceptació de les diferències i el respecte mutu. 

 Aporten noves possibilitats al professorat: atenció personalitzada de 

l’alumnat i l’entrada de més professionals a l’aula. 

 Aporten noves possibilitats al professorat: atenció personalitzada de 

l’alumnat i l’entrada de més professionals a l’aula. 

 Desenvolupa la creativitat. 

 Aprendre a ser coherent i a complir els acords. 

 Estimula el pensament crític. 

 Augment de la qualitat i quantitat dels treballs. 

 Nivells més alts d’autoestima. 

 Els ajuda a establir relacions positives entre els companys. 

 Desenvolupa l’habilitat coneguda com a Presa de perspectiva social: la 

capacitat de veure les coses des de la perspectiva dels altres. 

 Adquireixen estratègies per resoldre les dificultats i els conflictes que es 

plantegen. 

 

 

 

 



L’Orientació laboral, la necessitat d'orientació present al llarg de tota la vida, 

resulta fonamental en les etapes de formació i desenvolupament de la personalitat 

i en aquells moments en què a les personalitats se'ls fa difícil la presa de decisions 

i no se sent degudament preparat per a això (Collazo, B i Ponts, M; 1992). 

L'anterior expressió tanca l'essència en el procés de formació i desenvolupament 

de la personalitat, veient-se amb marcada incidència en un individu en preparació, 

per a la presa de decisions conscients que li proporcioni el nivell de satisfacció 

necessària sobre un àrea professional específica.(3) 

I l’emprenedoria, segons es recull en el Llibre Blanc de la Iniciativa Emprenedora 

(4) a Espanya el 77% dels joves enquestats prefereixen l'estabilitat i el 70% un 

ingrés fix a la possibilitat de crear la seva pròpia empresa,  la qual cosa confirma la 

baixa valoració que atorguen els espanyols de 18 a 34 anys als 

emprenedors. David Alva (2012), president de la Confederació Espanyola de Joves 

Empresaris (CEAJE), explica que “no es potencia la figura de l'empresari com a 

creador de llocs de treball, les escoles no fomenten la creació d'empreses i no se 

sap com afrontar la por al fracàs”. La realitat és que l'oferta educativa  per 

estimular la capacitat emprenedora en l'alumnat, tant en educació primària com en 

secundària i el batxillerat, segueix sent escassa al nostre país. Sens dubte 

l’emprenedoria és una assignatura pendent.(5) 

El llibre Verd “El espíritu empresarial en Europa” realitzat per la Unió Europea el 

2003, cita la necessitat d’impulsar el foment de la iniciativa emprenedora entre la 

població, i en particular entre els estudiants. El llibre Verd defineix l’esperit 

empresarial com una actitud en la que es reflexa la motivació i la capacitat de 

l’individu, independent o dins d’una organització, a l’hora d’identificar una 

oportunitat i lluitar per ella per produir un valor nou o un èxit econòmic. Cita també 

que “l’educació i la formació haurien de contribuir a impulsar l’esperit empresarial, 

fomentant una actitud favorable, la sensibilització cap a sortides professionals com 

empresari i les seves competències”(6). 

  

 (3)  http://www.revistamendive.rimed.cu/nfuentes/num5/pdf/Art_6_Jesus.pdf 

(4) Alemany, L. C. Álvarez, M. Planellas, D. Urbano (2011): Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en 
España.Fundación Príncipe de Girona. ESADE. Barcelona, 2011. 

(5) http://repositorio.bib.upct.es:8080/dspace/bitstream/10317/2917/1/tfg91.pdf 

(6) http://www.fmr.cat/web3/documentacio/NOTICIES/NOTES_DE_PREMSA/MEMORIA%20RURALACTIVA%20ED

UCACIO%20ok.pdf 

http://www.revistamendive.rimed.cu/nfuentes/num5/pdf/Art_6_Jesus.pdf
http://repositorio.bib.upct.es:8080/dspace/bitstream/10317/2917/1/tfg91.pdf
http://www.fmr.cat/web3/documentacio/NOTICIES/NOTES_DE_PREMSA/MEMORIA%20RURALACTIVA%20EDUCACIO%20ok.pdf
http://www.fmr.cat/web3/documentacio/NOTICIES/NOTES_DE_PREMSA/MEMORIA%20RURALACTIVA%20EDUCACIO%20ok.pdf


La referència del projecte a nivell emprenedoria el trobem al Principat d’Astúries, a 

l’empresa Valnalón, depenent de l’administració asturiana, que va començar a 

aplicar aquests tipus de projectes emprenedors a les zones rurals asturianes fa 18 

anys, degut, principalment, a la poca varietat d’ofertes laborals existents en una 

comunitat que tradicionalment havia depès de la mineria i que quan el sector va 

anar a la baixa va enfonsar socioeconòmicament la zona. L’experiència de 

l’empresa Valnalón arriba al punt d’estar reconeguda com a bona pràctica en el 

foment de l’emprenedoria a nivell europeu. La Direcció General d’Empresa de la 

Comissió Europea, en el document anomenat Final Report of the Expert Group 

“Education for Entrepreneurship”, anomena el Principat d’Astúries com un exemple 

europeu de programes d’emprenedors en el sistema educatiu dut a terme per un 

govern regional.(7) 

Valnalón presenta diferents programes per diferents nivells: 

 EMC, Una empresa en mi centro – Per alumnes d’educació especial y per 

centres de recolzament a la integració. 

(http://www.valnaloneduca.com/emc/descargas) 

 EME, Emprender en mi Escuela - Per alumnes de primaria. 

(http://www.valnaloneduca.com/eme/descargas) 

 JES, Jovenes Emprendedores Sociales – Per alumnes de 3er d’ESO per 

crear una ONG. (http://www.valnaloneduca.com/jes/descargas) 

 PETIT, Programa educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo – Per 

alumnat de secundaria per fomentar la innovació tecnològica. 

(http://www.valnaloneduca.com/petit/) 

 EJE, Empresa Joven Europea – Per alumnes de  3er i 4rt d’ESO, Batxillerat 

i cicles formatius  de grau mig 

superior.(http://www.valnaloneduca.com/eje/descargas) 

 TMP, Taller para Emprender – es destina a alumnat  de batxillerat,, cicles 

formatius, aprenentatge permanent i formació 

ocupacional.(http://www.valnaloneduca.com/tmp/descargas) 

 EIE, Empresa e Iniciativa Emprendedora – es destina específicament a 

alumnes de cicles formatius tant de cicle mig com de cicle superior. 

(http://www.valnaloneduca.com/eie/descargas) 

 

(7)    http://www.valnaloneduca.com 

 

http://www.valnaloneduca.com/emc/descargas
http://www.valnaloneduca.com/eme/descargas
http://www.valnaloneduca.com/jes/descargas
http://www.valnaloneduca.com/petit/
http://www.valnaloneduca.com/eje/descargas
http://www.valnaloneduca.com/tmp/descargas
http://www.valnaloneduca.com/eie/descargas
http://www.valnaloneduca.com/


Per la realització del projecte proposat a aquest document es planteja l’opció del 

programa EJE. Els participants d'aquest programa aprenen a crear i gestionar les 

seves pròpies empreses cooperatives i a comercialitzar els seus productes que 

hauran de ser propis del seu entorn o territori  amb cooperatives sòcies situades en 

altres regions espanyoles, d'Europa o Amèrica.  

A Catalunya també trobem alguna experiència en l`àmbit de l’emprenedoria com 

La Fundació Escola Emprenedors que promou l’esperit emprenedor i el 

coneixement de l’empresa entre els joves estudiants del nostre país. Han creat el 

programa “Be an Entrepreneur”, l’únic programa d’iniciació a l’emprenedoria que es 

fa en anglès, impartit per veritables emprenedors, i destinat a alumnes d’ESO, 

Batxillerat i Cicles Formatius. El projecte també es podria vincular amb aquesta 

experiència per tal de treballar el nostre tema amb el handicap de la llegua 

anglesa.(8) 

RESULTATS: 

L'inici del projecte comença al si l'equip directiu i de l'equip docent que han de triar 

el nivell i la tipologia de l'alumnat al que anirà dirigida l'activitat. És una activitat que 

s'ha de plantejar com un projecte de centre i ha de tenir una durada d’un curs 

sencer i s'ha de realitzar una planificació d'objectius trimestrals. A més es planteja 

el propòsit de consolidar l’activitat al centre per futurs cursos pel que es recomana 

fer un recull exhaustiu de tots els processos i avaluar el projecte en totes les seves 

fases tant per part del professorat com per part de l’alumnat. Es recomana la seva 

aplicació als darrers cursos de l’etapa educativa preferiblement quart d’ESO, 

sobretot pel fet d’orientar laboralment als alumnes participants de cara a la seva 

futura dedicació. 

Un cop triat el col·lectiu d'alumnes, nivell o assignatura, el treball comença creant o 

condicionant un espai al centre on es pugui cultivar (hort, hivernacle) o ampliar 

espais ja existents, un espai ja preparat fa anys, o bé buscar altres alternatives fora 

del centre dins l'àmbit agrari del municipi, a ser possible a prop del centre. 

 

 

(8) http://escolaemprenedors.org/es/be-an/ 

 

http://escolaemprenedors.org/es/be-an/


 

 

Podríem classificar diferents punts d’execució del projecte: 

-Proposta i estudi del projecte i pressa de decisions per part de l’equip directiu. 

- Creació d’una comissió de professors encarregats del projecte. 

- Realització d’un Planning de treball i objectius per tal d’organitzar la dinàmica del 

projecte. 

-Creació i preparació d'un espai des de zero on realitzar les activitats proposades 

pel projecte, al pati del centre o be en algun espai o camp de titularitat municipal 

cedit per alguna entitat pública com l'ajuntament. Es tractaria de crear un espai 

cultivable i un hivernacle per la producció de planter. Condicionar espais ja 

existents o ampliar espais de cultiu nous. O bé recerca d'un espai o instal·lacions 

alternatives fora del centre però properes vinculat a l'entorn agrícola del municipi.  

-Formació bàsica als alumnes i inici del treball a l’espai. 

Es proposen els següents treballs materials o productes a produir pels alumnes: 

 Producció d'horta. Produir fruits de les diferents plantes hortícoles 

cultivades. 

 Productes elaborats de l'horta (Conserves, 4a gama,...). Elaboració de 

subproductes amb l'excedent o per poder mantenir el producte en un estat 

de conservació idoni per la seva posterior comercialització. 

 Producció de planter al hivernacle. Es tractaria de produir plantes 

aromàtiques i planter d'horta en petit format o testos. 

Com s’ha comentat en paràgrafs anteriors seguint les pautes i l'exemple del 

projecte Empresa Jove Europea que és un projecte educatiu que es porta 

desenvolupant des del curs escolar 1999-2000 i s'integra dins del Programa de 

Foment de Cultura Emprenedora,  dissenyat per Valnalón en el marc de les 

'Accions per al Foment de la Cultura Emprenedora en el Sistema Educatiu Asturià' 

EJE es desenvolupa al llarg d'un curs i comprèn set fases: la creació de la 

cooperativa: registre i imatge corporativa; l'organització de l'empresa i el seu 

organigrama; l'assignació de cooperativa sòcia; la cerca de proveïdors i elaboració 



de catàleg; la cerca de finançament i elaboració de comandes; la venda de 

productes; i la seva dissolució. 

 

Tots els anys, coincidint amb la 6ª fase d'aquest programa, el Servei de Formació 

Professional i Participació Educativa organitza un mercat de cooperatives en el 

qual els alumnes donen a conèixer els seus productes i procedeixen a la seva 

venda igual que ho faria una empresa convencional a través de diferents vies.  

Es proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia empresa. La forma jurídica 

triada és la societat cooperativa. D'aquesta manera, la cooperativa creada podrà 

comercialitzar els seus productes a diferents àmbits, mercats municipals o 

comarcals, xarxa del programa EJE, venta directa, mercats intraescolars, petites 

botigues, al mercat de pagès local setmanal, per posteriorment analitzar els 

resultats i repartir els beneficis obtinguts igual que qualsevol empresa real (els 

beneficis s'utilitzaran per subvencionar el viatge fi de curs, un sopar, una festa del 

centre, fins socials, etc…). 

Seguint l'exemple de la Life Learning Academy escola d’estudis superiors per 

alumnes(9)de Sant Francisco amb el seu projecte Schoolyard to the Market (10) es 

pretén que els alumnes puguin comercialitzar puntualment els seus productes a 

mercats locals de Pagès  del municipi, on a més podran establir relacions 

professionals amb la gent del sector i compartir experiències i inclús rebre consells 

dels professionals en la matèria. Si el projecte es recolza amb els programes EJE 

també hi ha l’opció de assistir al mercat anual de cooperatives que organitza 

Avalon. 

Una altra opció seria extrapolar el model a nivell local, nivell comarcal e inclús 

provincial creant mercats-punts de trobada durant diferents dates de l'any per 

poder comercialitzar els productes i compartir experiències. 

 

 

 

(9)    http://cuesa.org/page/schoolyard-market 

(10)  http://www.lifelearningacademysf.org/home.html 

http://cuesa.org/page/schoolyard-market
http://www.lifelearningacademysf.org/home.html


 

Competències treballades: 

Aquest projecte contribueix a l'adquisició de les competències bàsiques: 

 Competència en comunicació lingüística 

 Competència matemàtica 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència social i ciutadana 

 Competència cultural i artística 

 Competència per aprendre a aprendre 

 Autonomia i iniciativa personal 

Per tant, l'alumnat a través d'aquesta experiència pràctica, tindrà l'oportunitat de 

desenvolupar en un context real habilitats i actituds tals com la iniciativa, la presa 

de decisions, la creativitat i el treball en equip alhora que assimilessin conceptes 

bàsics sobre la creació i gestió d'empreses. De la mateixa manera, EJE 

proporciona a l'alumnat oportunitats per al coneixement i contacte amb institucions, 

entitats i empreses existents en el seu entorn local. 

 

A través de la metodologia de treball plantejada es busca que l'alumnat es 

converteixi en el veritable protagonista del seu aprenentatge apostant per una 

ciutadania activa involucrada en el desenvolupament de la seva comunitat, 

persones participatives i amb esperit emprenedor capaços de generar idees i 

transformar-les en actes. 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIÓ CRÍTICA: 

És de vital importància per assolir l’èxit d’aquest projecte la realització d’una sèrie 

de mesures preparatòries, preventives i de funcionament: 

 Definir uns objectius clars i sòlids i aconseguir el compromís ferm dels 

participants per dur el projecte a terme, tant professors com alumnes. 

 Crear una comissió o grup motor per tal de gestionar el projecte. 

(Preferiblement amb gent motivada per aquest, per la matèria, a ser 

possible  que tingui coneixements a l’àmbit agroecològic, de cultiu o 

experiències en altres projectes d’hort a d’altres centres i també a l’àmbit de 

la emprenedoria). 

 Fer un registre de tots els passos que s’han realitzat amb el respectiu 

anàlisi de resultats. 

 Avaluar exhaustivament cada fase tant per part del professorat com per part 

dels alumnes. 

 Vincular directa o indirectament a tot el centre per tal de despertar la 

curiositat cap al projecte i crear recolzaments. 

 Conèixer de primera ma d’altres experiències exitoses encara que sigui en 

un altre àmbit. 

Sens dubte si el projecte assoleix l’èxit aportarà als alumnes infinitat d’experiències 

com la capacitat d’il·lusionar-se per un projecte i tirar-ho endavant, potenciarà el 

treball en grup i la col·laboració mútua i despertarà l’instint emprenedor. A més 

l'hort seguint els criteris de conreu ecològic, ofereix als alumnes un model didàctic, 

on poden aprendre  conceptes de biodiversitat, ecosistemes, respecte vers el medi 

i sobretot l'hort fomenta valors tant important com el treball en equip o la 

cooperació mútua i també descobreix a l'alumnat la vida i les pràctiques de la 

cultura rural i agrícola, de la qual ,a poc a poc, la societat se n'ha anat deslligant i 

que en els temps que corren torna a apuntar-se com una opció de futur. 
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