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1.Introducció 

La proposta educativa  sorgeix de la finalitat d’afavorir els alumnes dels darrers cursos d’ESO 
amb dificultats generalitzades d’aprenentatge, i que poden tenir compromès l’objectiu del  
Graduat de l’ESO, com a mesura inclusiva d’Atenció a la Diversitat. La implementació de 
Projectes en el marc de la Diversificació Curricular dóna més opcionalitat al curriculum i facilita 
als alumnes avançar en els possibles itineraris posteriors a l’educació secundària 
obligatòria.(Gencat, 2007)  

Si bé l’actual proposta educativa, centrada en la contribució de l’agroecologia, és clarament 
aplicable en el context de la diversificació curricular, també pot esdevenir, gràcies al seu 
enfocament global, complexitat i riquesa, el marc idoni per a desenvolupar projectes  
interdisciplinaris en els diferents nivells de secundària. 

Al llarg de la proposta descobrirem els valors que la  fonamenten i com, a partir de 
l’agroecologia, s’incideix en el desenvolupament de les competències a partir d’unes activitats 
de caràcter eminentment pràctic i funcional. Les activitats suggerides pretenen ser un primer 
marc de contextualització per treballar l’agroecologia des de perspectives molt diverses, a partir 
de les quals es podrien dissenyar activitats i unitats didàctiques adaptades a cada realitat. 

Coneixerem els objectius adequats al context per al desenvolupament de les 3 competències 
clau més significativament relacionades: competència matemàtica i en ciències i tecnologia, 
aprendre a aprendre, i competències socials i cíviques. Veurem com, en el rerefons de la 
metodologia, la manera de fer de l’educador acaba sent l’ànima de les estratègies 
d’aprenentatge. 

Finalment, a través dels criteris d’avaluació que es desprenen dels objectius d’aprenentatge 
competencial, recordarem que l’avaluació també és un espai de reflexió per millorar els 
processos de qualificació i de socialització de les persones, les quals hauran de desenvolupar 
un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Donat que les activitats no estan 
desenvolupades a nivell de programació, i donada l’amplitud transversal de l’agroecologia, s’ha 
fet un extracte dels criteris d’avaluació normatius dels àmbits de coneixement que hi estan 
clarament relacionats, amb l’objectiu de facilitar l’elaboració de posteriors indicadors de 
resultats. 

 

1.1 Definició i context de la necessitat 

L’article 18 del Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO, estableix que es 
poden organitzar Programes de Diversificació Curricular (PDC) per als alumnes que necessitin 
una organització diferenciada pel que fa als continguts i als criteris d’avaluació, per tal que 
s’assoleixin els objectius i les competències  bàsiques de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat 
en educació secundària obligatòria. Correspon al Departament d’Ensenyament autoritzar els 
PDC que comportin una organització curricular i una permanència en el centre diferent a 
l’establerta amb caràcter general (Gencat, 2007). 

Els PDC es poden desenvolupar per projectes interdisciplinaris que incloguin les diferents 
matèries, o bé es poden estructurar per àmbits, l’anomenat Projecte Singular, que en conveni 
amb l’Ajuntament i/o ens locals, incorpora, durant  el 40% de les hores lectives, un àmbit de 
caràcter pràctic i funcional per a  promoure en els alumnes l’adquisició de les habilitats 
personals necessàries per a la vida adulta i professional. Inclourà activitats relacionades amb el 
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currículum de l’ESO i específiques del programa que en cap cas podran ser de tipus laboral o 
professional (Gencat, 2007). 

Com ja s’ha esmentat en l’encapçalament de la introducció, a més dels PDC, l’actual proposta 
educativa també pot ser el marc idoni per a desenvolupar projectes  interdisciplinaris en els 
diferents nivells de secundària. A continuació es presenta la taula d’àmbits d’acció (Taula 1) on 
l’agroecologia pot contribuir de forma significativa en l’aprenentatge competencial a l’ESO. 

La taula ha estat elaborada a partir dels diferents punts desenvolupats al mateix article 18 del 
Decret 187/2015 de l’ESO (Gencat, 2015) d’atenció a la diversitat dels alumnes, i dels articles 
14, 15 i 16, de treball de síntesi, projecte de recerca i servei comunitari, respectivament. 

El punt 1 de l’article 18 cita textualment: “L’atenció a la diversitat consisteix en l’aplicació de 
mesures curriculars, metodològiques, organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten 
personalitzar l’acció educativa per a tots els alumnes”. De la mateixa manera que les mesures 
de caràcter general també inclouen accions d’ampliació, a més de reforç, per atendre les 
necessitats de tots els alumnes, les mesures específiques també contemplen les altes 
capacitats per a l’aprenentatge, mitjançant l’ampliació i l’enriquiment curricular.  

 

Taula 1. Àmbits d’acció: atenció a la diversitat i projectes transversals. Font: elaboració pròpia a partir del 
Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. 
 

 
Projectes 

Transversals 
(Articles 14,15,16) 

 
Atenció a la Diversitat 

(Article 18) 
 

 
Mesures 
Generals 

 

 
Mesures específiques 

 

 
Mesures 

extraordinàries 

Treball de síntesi 
1r i 2n ESO 

 
 
 
 
 
 

Accions de 
 reforç i 

ampliació 

 
PIM 

(1r i 2n) 
 

 
 
 
 
 
 

Altes 
capacitats i  
alt interès 

 
 
 
 
 
 

UEC 
 

USEE 

Servei 
comuni

tari 
 
 

Treball 
síntesi 

 3r ESO 

 
Diversificació curricular 

PDC 
(3r i 4t) 

 
 

Adaptació 
curricular 

Grup-classe 
 

Reforç 
d’instrumentals i 

tecnologia 
(1 h +) 

 

 
Projecte 
Singular 

 
Projecte 

de 
recerca 

4t 

 
Aula 

Oberta 

 
Vinculació curricular 

 
Diversificació 

d’activitats 
 

 
Adaptació curricular 

 



Contribució de l’Agroecologia al desenvolupament de les competències clau Página 4 

 

Objectius generals de la proposta educativa 

El primer nivell d’objectius de la proposta per atendre la necessitat plantejada  pretén: 

 Posar en relleu el  potencial de l’agroecologia i la indústria agroalimentària com a 
recurs integrador per a la programació didàctica de la diversificació curricular a l’ESO. 
 

 Facilitar la contextualització de les activitats i els projectes tecnològics amb reptes 
propers a l’alumnat que estimulin les seves capacitats per a l’aprenentatge i 
l’assoliment de les competències. 
 

1.3 Principis pedagògics i metodològics 

A l’hora de plantejar una proposta educativa com l’actual, definir els objectius, estructurar els 
continguts, i, sobretot, a l’hora de pensar com ho farem, quina serà la manera de procedir, és 
indefugible estar influït per la nostra pròpia concepció sobre com ha de ser el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i sobre quina és la finalitat de l’educació (Riera et al. 2011). 

La metodologia fa referència directe a les diferents estratègies perquè les persones aprenguin, i 
als comportaments i escenaris de relació i d’intercanvi que facilitem per a la mobilització dels 
coneixements i l’assoliment de les competències. 
 
Només un enfocament eminentment globalitzador permet que el procés d’aprenentatge sigui 
eminentment significatiu. Això implica models integradors en que els continguts es poden 
relacionar en estructures complexes de pensament i potenciar models explicatius que superin 
l’extrema subdivisió del saber (Zabala, A, 1999). 

L’evolució de l’experiència educativa ha estat un viatge per matèries independents poc 
relacionades explícitament, que ha tingut la necessitat de relacionar-se en els diferents 
departaments de secundària, arribar a interaccions per a fondre’s en noves disciplines de 
terminologia complexa, i, finalment, establir un grau màxim de relacions per explicar la realitat 
sense parcel·lacions, sempre des d’una nova manera de mirar, de perspectiva holística, per 
comprendre una realitat també global de manera transversal. 

La concepció sobre com es produeixen els processos d’aprenentatge ens ha conduït fins el 
constructivisme, on l’estudiant té un paper actiu i protagonista, amb el lideratge i 
l’acompanyament del docent en el seu procés de construcció. La concepció constructivista ens 
permet el desenvolupament integral de les persones perquè també parteix, assenyadament, de 
la complexitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

És responsabilitat del centre i de tots els docents adaptar la metodologia a les necessitats 
educatives a còpia que avança el procés. Organitzar i enllaçar els continguts, partir de lo 
concret per anar a l’abstracte, del simple al complex és una responsabilitat tan compromesa i 
necessària com engrescadora. La manera de fer del docent és molt important perquè la 
innovació metodològica, s’apliqui amb bon criteri per tal que les estratègies i recursos didàctics 
permetin la diversitat de ritmes d’aprenentatge. 
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Persones compromeses i solidàries en la societat del segle XXI 

Atenent la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell sobre Competències clau per a 
l’aprenentatge, 2006/962/CE (Europa, 2006), és adient recordar que la finalitat més àmplia de 
l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre 
el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar. A més de desenvolupar els 
coneixements, habilitats i actituds han d’aprendre a mobilitzar aquests recursos personals per 
esdevenir persones responsables, integrades socialment per exercir la ciutadania activa. En la 
vida adulta hauran de ser capaços d’adaptar-se a noves situacions pel que hauran de 
desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. 

Així doncs, ja sigui pel reforç en la cohesió social, tenint en compte la creixent diversitat social 
i cultural, ja sigui per la preparació de la vida adulta i laboral, els nois i noies hauran hagut 
d’adquirir una base sòlida tant en coneixements com en capacitats i en valors. 
 
Aprenentatge enfocat a l’acció 

Una de les finalitats de l’educació és que els nois i noies esdevinguin ciutadans i ciutadanes 
actius en una societat democràtica i participativa. Molts dels aspectes metodològics, com la 
participació, la cooperació, el pensament crític, etc, afavoreixen la cohesió social i la formació 
de persones compromeses i solidàries. No ve de nou parlar d’acció, però sí que cal emfatitzar 
la importància de que l’aprenentatge estigui enfocat a l’acció reflexiva perquè cada alumne 
sigui conscient de com va adquirint i construint capacitat d’actuar amb l’experiència, el 
coneixement i la confiança. 
 
Els valors que inspiren l’activitat educativa moltes vegades no estan definits ni recollits en els 
objectius explícits, però la realitat és que sempre hi ha un currículum ocult (Riera et al. 2011) 
que condueix l’acció i l’actitud de l’educador o del docent. 
 
En aquest sentit, l’actual proposta educativa explicita la importància d’aquest rerefons en 3 
eixos d’acció que cal vetllar de forma simultània al llarg de tota la programació: 

 Desenvolupament de les competències clau i les bàsiques. 

 Estímul de l’aprenentatge a partir de la innovació metodològica i l’orientació 
personalitzada. 

 Participació activa en els objectius generals del PDC del centre educatiu. 

El primer fa referència al desenvolupament competencial que, com ja s’argumenta en els 
corresponents documents oficials, suposa una manera d’entendre l’ensenyament i els 
processos d’aprenentatge per tal de formar persones competents amb capacitat d’utilitzar els 
coneixements i habilitats, afavorint la seva autonomia i capacitat de decisió. El mateix 
curriculum d’ESO (Gencat, 2009) emmarca aquests principis entorn al que es considera 
l’aprenentatge com a procés global, necessari per assolir les competències 
 

- Aprendre a ser i actuar de manera autònoma 
- Aprendre a pensar i comunicar 
- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 
- Aprendre a conviure i habitar el món 
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El segon nivell d’actuació segueix l’estratègia que actualment s’està liderant des del 
Departament d’Ensenyament per a promoure una “Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, 
2012 - 2018” (Gencat, 2013). Entre les diverses accions proposades (professionalització de la 
docència, impuls de la lectura, implicació i compromís de la família, etc), en el context de 
l’Atenció a la Diversat, la innovació metodològica i didàctica i l’orientació personalitzada són 
claus per a l’estímul de l’aprenentatge i la reducció de l’absentisme. En són bons exemples  
l’aprenentatge cooperatiu i els recursos didàctics materials o conceptuals que estimulen 
l’aprenentatge. 

El tercer nivell d’acció és en relació al treball conjunt a nivell de centre educatiu pel que fa al 
Programa de Diversificació Curricular. De fet, l’àmbit pràctic ocupa el 40% de les hores lectives, 
i si bé n’és una part important, forma part de l’engranatge per assolir els objectius més amplis 
del Programa: 

a) acreditació de l’ESO 
b) nivell competencial i curricular per a la formació posterior 
c) implicació de les famílies 
d) reducció de l’abandó escolar. 
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2. Descripció de la solució 

2.1  Context de la programació didàctica en el marc de la diversificació curricular 

Per a construir la programació didàctica el primer que cal tenir present és el perfil de l’alumnat a 
qui va adreçat, i els objectius del Programa: 

 Perfil de l’alumnat: 

- Dificultats d’aprenentatge 
- Inadaptació al medi escolar 
- Necessitats educatives especials (discapacitat o entorn molt desafavorit) 
- Problemàtiques per absentisme escolar 
 

 Objectius del programa 

A fi d’atendre els objectius, no solament en l’àmbit pràctic, sinó també en els àmbits 
científic i lingüístic, cal remarcar que les competències clau (comunicatives, 
metodològiques, personals i socials) s’han de treballar transversalment en cadascuna 
de les temàtiques proposades. 

 
Per atendre la finalitat superior de la diversificació curricular (afavorir els alumnes per tal que 
puguin assolir les competències bàsiques i obtenir el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria), així com el desenvolupament integral de les capacitats per donar resposta als 
problemes que planteja la vida en societat,  hi ha dues rodes motores que cal unir per avançar 
en el mateix sentit: 
 

 L’estructura de continguts, adaptada a les necessitats reals i que permeti realitzar 
l’estudi d’una realitat sempre complexa, amb una perspectiva renovada per relacionar 
conceptes, és a dir per a comprendre en el sentit més ampli, que abraça les diverses 
parts en un tot. 
 

 La metodologia específica, que estimuli les capacitats de tots els alumnes i tingui en 
compte les singularitats en l’aprenentatge. 

Donada la seva cabdal importància, els dos aspectes es desenvolupen àmpliament, més 
endavant, en els apartats 2.3 i 2.4, respectivament. 
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2.2 L’agroecologia 

L’Agroecologia és l’àrea temàtica a partir de la qual es construeix la programació i els objectius 
d’aprenentatge. Gràcies al seu enfocament global, complexitat i riquesa, l’agroecologia 
connecta les activitats dels diferents espais de treball en un mateix àmbit de coneixements que, 
a més d’explicar els fenòmens, ens ajuda a establir relacions entre ells. 

L’hort, el jardí i el mateix entorn natural comparteixen els mateixos fonaments,  ja que es tracta 
de diferents ecosistemes on es donen els cicles i les interaccions entre els éssers vius i els 
quatre elements bàsics que ja anomenaven els antics: terra, aire, foc i aigua. Actualment, es 
parla de sòls de la litosfera, gasos de l’atmosfera i aigua de la hidrosfera; el foc equivaldria a 
les diverses formes d’energia. 

L'agricultura va néixer per tal que la població pogués alimentar-se de manera saludable (Díaz, 
C. 2008), (Cuevas, C. 2008) però l’anomenada “revolució verda” l’ha convertida en una lluita 
massificada mitjançant herbicides, insecticides, fungicides i adobs químics. Ara s’estan veient 
les conseqüències de la desproporcionada industrialització  agroalimentària, que ha augmentat 
la producció en detriment de la qualitat dels aliments i de la nostra salut. 

El renaixement de l’agroecologia s’extén des del mateix cultiu fins a la difusió dels seus valors 
en la societat per a pensar i actuar amb respecte per la terra i la gent que la treballa (Puig, J. 
2015). Els aspectes socials i culturals són igualment importants com a objecte d’estudi i de 
reflexió per a una millor convivència amb l’entorn i un consum  responsable. Sovint, el 
creixement de la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen massa 
pressió sobre el medi i els recursos esdevenen quelcom fràgil i vulnerable. 
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2.3 Organització dels continguts  

Els continguts de l’actual proposta estan pensats per assolir els nivells de 3r curs de l’educació 
secundària obligatòria (Programes de Diversificació Curricular), on més enllà de la descripció, 
la identificació, la constatació dels fenomens, cal avançar qualitativament en els aspectes 
funcionals i estructurals que expliquen els processos vius i la seva interacció amb l’activitat 
humana. 

És molt important que els continguts que es pretenen assolir estiguin ben definits i que els 
alumnes els coneguin. Una proposta educativa ha de tenir uns continguts bàsics que cal 
delimitar en nombre, els que han de ser avaluables, però que també puguin ser ampliables 
segons els interessos (Riera, JM. et al. 2011). També cal dir que les activitats fora de l’aula són 
una bona oportunitat per aplicar continguts, ja apresos, en un ambient nou i més engrescador. 

A nivell de competències clau, cada activitat ha d’incloure continguts conceptuals (el saber), 
procedimentals (saber fer) i actitudinals (saber ser i estar). Serà responsabilitat del docent 
saber prioritzar-los i seqüenciar-los per completar el procés d’aprenentatge.  

Si bé l’amplitud temàtica de l’agroecologia fa difícil desgranar-ne tots els continguts, ens 
permet, a partir de cadascun d’ells, tirar del fil i extreure’n la riquesa i la complexitat de la resta, 
facilitant-nos la seva extrapolació a àmbits més globals i a realitats locals diferents. Les idees 
bàsiques es poden presentar a partir d’una situació real, contextualitzada, perquè pugui ser útil 
i funcional. A partir de l’experiència, sempre serà interessant reflexionar sobre situacions 
diferents o bé futures. 

Només el curriculum de tecnologia, ja té unes possibilitats de treball molt àmplies, degut a la 
gran diversitat de tecnologies. Tal com s’expressa en el document “Orientacions per al 
desplegament del curriculum” (Gencat, 2009): “el coneixement tecnològic no té límits 
determinats sinó que està connectat amb els coneixements de moltes altres àrees i disciplines, 
com poden ser l’ètica o la recerca científica bàsica”. 

El mateix document exposa la reflexió sobre la necessitat de desenvolupar la competència 
d’adaptació al canvi, ja que, a més de la interdisciplinarietat de coneixements, les especialitats 
tecnològiques tenen un dinamisme permanent amb constants innovacions. 

De fet, és a la natura on podem trobar els millors referents d’adaptació al canvi. La mateixa 
agricultura ha estat i és un procés de domesticació de plantes on l’estabilitat, precisament, es 
dóna quan el canvi és continu. El treball de selecció de les varietats tradicionals sempre s’ha fet 
a l’aire lliure, on les plantes han evolucionat en permanent comunicació amb el seu entorn 
natural (Adams, F. 2010), adaptant-se a les condicions exteriors canviants. Es tracta d’un 
procés de coevolució amb les persones (Roselló, J. 2010): alhora que nosaltres busquem una 
certa homogeneïtat en les varietats, potenciant-ne la part comestible, permetem que la 
diversitat genètica de les plantes doni capacitat de resposta davant els canvis ambientals 
(clima, malalties, etc). Així doncs, les varietats que preservem són, al mateix temps, estables i 
canviants. Observem, guiem, però també respectem la identitat i els mecanismes d’evolució 
naturals perquè les plantes s’enforteixin per elles mateixes. El dinamisme permanent de 
l’agroecologia també és un bon exemple de transdisciplinarietat, o de relació constant amb 
altres matèries. 

A continuació, en forma de taula (Taula 2), es fa una proposta simplificada de distribució dels 
continguts agroecològics, equivalents als continguts clau, agrupats en blocs temàtics, a fi de 
facilitar la programació a l’ESO de les activitats agroecològiques. 
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Taula 2. Continguts agroecològics agrupats per blocs temàtics. Font elaboració pròpia. 
 

Bloc temàtic Continguts agroecològics 

 

Agroecologia O je tius de l’agroe ologia 

Paisatge i ecosistemes 

La biodiversitat 

Clima i microclimes 

Llavors I planter Mètodes de cultiu 

Procés de germinació 

Substrats 

Varietats locals 

L’hort Famílies i cicles  

Disse  d’u  hort fa iliar 

Rotacions i associacions 

Tècniques I mètodes 

Tasques de manteniment 

L’aigua El i le de l’aigua, captació i distribució 

Gesti  de l’aigua 

Recs i sèquies 

Les basses, font de diversitat 

Eines i equipaments Eines de camp 

Maquinària de mà 

Maquinària industrial 

Equipaments: taller, hivernacle 

La fertilitat del sòl 

 

Ecologia del sòl 

Pràctiques culturals i treball del sòl 

L’ado  e  verd 

Matèria orgànica i compostatge 

La granja 

 

El paper dels animals de granja 

L’ali e ta i  del estiar 
La reproducció i la cria 

Condicions de vida 

Les races autòctones 

Els arbres fruiters La vida d’u  ar re, fases de rei ement 

Fructicultura ecològica 

Fruita dolça, tropical, fruits secs 

Recuperació de varietats tradicionals 

La qualitat dels aliments Els aliments de qualitat i la salut 

Valors culturals, històrics i gastronòmics 

Mètodes de conservació I transformació 

La comercialització 

Conreus extensius Cereals i lleguminoses de gra 

Farratges, prats i pastures 

Recuperació de varietats antigues 

La indústria agroalimentària 

 

 

Operacions bàsiques 

Microbiologia 

Química i bioquímica dels aliments 

Gestió ambiental 
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2.3.1 Connexió dels continguts de l’agroecologia amb les dimensions de l’àmbit 
cientificotecnològic 
 
Prenent les dimensions de l’àmbit cientificotecnològic com a estructura referent, els continguts 
formatius de l’àmbit agroecològic es distribueixen en 4 dimensions (Taula 3), que representen 
una extensió específica de les anteriors: 

- Agroecologia i biodiversitat. 
- Tecnologia agrària i alimentària 
- Consum responsable. 
- Alimentació saludable. 

 

Taula 3. Connexió dels blocs temàtics de l’agroecologia amb les dimensions de l’àmbit 
cientificotecnològic. Font: elaboració pròpia. 

 
Dimensions àmbit 
cientificotecnològic 

 
Indagació de 
fenòmens 
naturals i de 
la vida 
quotidiana 
 

 
Objectes i 
sistemes 
tecnològics de 
la vida 
quotidiana 

 
Medi 
ambient 

 
Salut 

Dimensions de l’agroecologia 
 

Agroecologia 
i biodiversitat 

Tecnologia 
agrària i 
alimentària 
 

Consum 
responsable 

Alimentació 
saludable 

Bloc temàtic     
Agroecologia 
 

    

Llavors i planter 
 

    

L’hort   
 

  

L’aigua 
 

    

Eines i equipaments 
 

    

La fertilitat del sòl 
 

    

La granja 
 

    

Els arbres fruiters 
 

    

La qualitat dels aliments 
 

    

Conreus extensius 
 

    

La indústria agroalimentària 
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2.3.2 Grau de relació dels continguts agroecològics amb els blocs curriculars de l’ESO 

Amb l’objectiu d’anar una mica més enllà, quant a les connexions dels continguts de la matèria 
amb els continguts normatius de l’ESO, s’ha fet una primera aproximació exhaustiva que valora 
el grau de relació amb els blocs curriculars de: 

 Ciències de la Naturalesa (Taula 4). 
 Tecnologia (Taula 5) 
 Cultura i Valors (Taula 6) 
 Matemàtiques (Taula 7) 

Malgrat saber que, en el fons, tot està relacionat, el grau de relació s’ha tabulat en tres nivells, 
directe, indirecte i sense relació, prioritzant el caràcter disciplinari de les matèries. 

 

Taula 4. Grau de relació entre els continguts agroecològics i els blocs curriculars de Ciències de la 
Naturalesa. Font: elaboració pròpia a partir de l’annex 5 del Decret 187/2015 de l’ESO. 
 

Blocs curriculars ESO Relació amb els continguts agroecològics 
 

Directa Indirecta Sense relació 
CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

 
   

1r curs biologia i geologia (matèria comuna) 
Investigació I experimentació (comú a tots els 
blocs) 

   

L’univers i el sistema solar    
La terra i els seus embolcalls    
Els processos geològics    
La vida a la terra    
La diversitat dels éssers vius    
2n curs física i química (matèria comuna) 
Investigació I experimentació (comú a tots els 
blocs) 

   

Teories i fets experimentals    
La matèria    
Interaccions en el món físic    
L’energia    
La vida a la terra    
La diversitat dels éssrs vius    
3r curs biologia i geologia 
Investigació I experimentació    
Teories i fets experimentals    
Organització general del cos humà    
La nutrició humana    
Les respostes del cos    
La reproducció humana    
Ecosistemes i activitat humana    
3r curs de física I química 
Investigació I experimentació (comú a tots els 
blocs) 

   

Teories i fets experimentals    
La matèria a l’univers    
Les reaccions químiques    
Les forces i el moviment    
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4t curs biologia i geologia (matèria comuna)    
Investigació I experimentació     
La terra, un planeta canviant    
La vida, conservació i canvi    
Ecologia i medi ambient    
4t curs física i química (optativa)    
Investigació I experimentació     
Forces i moviments    
L’energia    
La matèria: propietats i estructura    
Els canvis 
 

   

4t curs ciències aplicades a l’activitat 
professional (optativa) 

   

El treball al laboratori    
Ciència i activitat professional    
Projecte d’investigació    
Activitat humana i medi ambient    
4t curs: biologia i geologia i ciències 
aplicades a l’activitat professional 
(compactada) 

   

El treball dels científics    
La terra, un planeta canviant    
La vida, conservació i canvi    
Ecologia i medi ambient    
4t curs: física i química i ciències aplicades 
a l’activitat professional (compactada) 

   

El treball dels científics    
Forces i moviments    
L’energia    
La matèria, propietats i estructura    
Els canvis    
4t curs: cultura científica (matèria optativa)    
Els procediements científics    
Origen i evolució de l’univers i de la vida    
Ciència, salut i estils de vida    
Desenvolupament humà i desenvolupament 
sostenible 

   

Materials, objectes i tecnologies    
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Taula 5. Grau de relació entre els continguts agroecològics i els blocs curriculars de Tecnologia. Font: 
elaboració pròpia a partir de l’annex 5 del Decret 187/2015 de l’ESO. 

Blocs curriculars ESO Relació amb el context i els continguts 
agroecològics 

Directa Indirecta Sense relació 
TECNOLOGIA    

1r curs     
El procés tecnològic    
Desenvolupament dels projectes tecnològics    
Disseny i construcció d’objectes    
Materials    
2n curs    
El procés tecnològic    
Electricitat    
Processos i transformacions tecnològiques de 
la vida quotidiana 

   

Llenguatges de programació    
3r curs    
El procés tecnològic    
Estructures     
Màquines i mecanismes    
Comunicacions    
Programació d’aplicacions    
4t curs (matèria optativa)    
L’habitatge    
Comunicacions    
Electrònica, pneumàtica i hidràulica    
Control i automatització    
Tecnologia i TIC (compactada de 4t)    
L’habitatge    
Dispositius de comunicació i xarxes    
Sistemes operatius i programació d’aplicacions    
Electrònica, pneumàtica i hidràulica    
Controli automatització    
 

Taula 6. Grau de relació entre els continguts agroecològics i els continguts clau (CC) de Cultura i Valors. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’annex 9 del Decret 187/2015 de l’ESO. 

Blocs curriculars ESO Relació amb els continguts agroecològics 
Directa Indirecta Sense relació 

CULTURA I VALORS    
Continguts clau de tots els cursos    
Dimensió personal    
CC1, CC2, CC7, CC9, CC12, CC13, CC14, 
CC17, CC18, CC20 

   

CC3, CC4, CC5, CC8, CC10, CC11, CC15 
CC16 

   

CC19    
Dimensió interpersonal    
CC23, CC25, CC26, CC28    
CC21, CC22, CC24, CC27, CC29, CC 30    
Dimensió sociocultural    
CC36, CC37, CC39, CC42, CC43, CC44, CC45    
CC35, CC38, CC40, CC41          
CC31, CC32, CC34          
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Taula 7. Grau de relació entre els continguts agroecològics i els blocs curriculars de Matemàtiques. Font: 
elaboració pròpia a partir de l’annex 4 del Decret 187/2015 de l’ESO. 

Blocs curriculars ESO Relació amb els continguts agroecològics 
Directa Indirecta Sense relació 

MATEMÀTIQUES 
 

   

1r curs    
Numeració i càlcul    
Canvi i relacions    
Espai i forma    
Mesura    
Estadística i atzar    
2n curs    
Espai i forma    
Mesura    
Estadística i atzar    
Numeració i càlcul    
Canvi i relacions    
3r curs Matemàtiques acadèmiques 
aplicades 

   

Estadística i atzar    
Numeració i càlcul    
Canvi i relacions    
Espai i forma    
4t curs Matemàtiques acadèmiques 
aplicades 

   

Numeració i càlcul    
Canvi i relacions    
Espai i forma     
Mesura     
Estadística i atzar    
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2.4  Metodologia específica 

El mètode és inherent a qualsevol proposta educativa. Des del moment en que dissenyem una 
activitat, és perquè amb ella volem aconseguir uns objectius, i per aconseguir-los cal pensar i 
afinar quin serà el recorregut, és a dir, com ho farem. 
 
Hi ha molts mètodes i tots poden ser ideals. El més important és pensar quin mètode pot anar 
millor en cada cas per assolir els objectius que ens hem plantejat. Succeeix el mateix amb els 
recursos i els materials. 
 
És responsabilitat del docent adaptar la metodologia al nivell del grup, als espais, i prioritzar les 
necessitats educatives a còpia que avança el procés. La mateixa seqüencia didàctica requereix 
ordenar amb criteri els objectius, els continguts i adaptar la dinàmica de grup. Organitzar i 
enllaçar els continguts, partir de lo concret per anar a l’abstracte, del simple al complex és una 
responsabilitat tan compromesa i necessària com engrescadora. Tractant-se d’un aprenentatge 
pràctic i funcional, la manera de fer de l’educador és molt important perquè la innovació 
metodològica, de què es parla en l’apartat 1.3, de principis pedagògics i metodològics com a 
segon eix d’acció, s’apliqui amb bon criteri i que les estratègies i recursos didàctics permetin la 
diversitat de ritmes d’aprenentatge. 

A continuació s’expliciten els aspectes metodològics més rellevants, adaptats de la Guia de 
criteris de qualitat per a les activitats d’educació ambiental “Fora de classe” (Riera et al. 2011). 
 
Utilitzar estratègies de participació 

Fomentar la participació és un dels puntals per al desenvolupament de les competències clau 
ja que situa l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge i el convida a compartir, tenir 
iniciativa, prendre dicisions, implicar-se en accions col·lectives. Participar també és un 
aprenentatge i per això hi ha d’haver les condicions adequades per fer-ho possible: aprendre a 
escoltar, dialogar, arribar a acords, prendre responsabilitats. 
 
Promoure l’aprenentatge cooperatiu 

Només el fet d’estar o treballar en grup no vol dir cooperar si els objectius individuals prevalen 
sobre els col·lectius. La veritable cooperació s’aconsegueix quan tothom es necessita, perquè 
els objectius estan tan relacionats que només s’arriba al resultat si tothom assoleix la seva part. 
La cooperació es dóna especialment quan abans s’han treballat molt els valors de 
responsabilitat, flexibilitat i solidaritat. 
 
Facilitar el pensament crític 

Amb l’ excés d’informació que hi ha actualment es fa difícil tenir una opinió pròpia sobre els 
esdeveniments del nostre entorn. Per això cal saber pensar amb criteri i discerniment, fer-se les 
preguntes adequades i, en el millor dels casos, més enllà de l’anàlisi, plantejar la possibilitat de 
canviar la realitat. 
 
Treballar les emocions 

És fàcil definir objectius actitudinals sobre el paper, els que fan referència al saber ser i 
conviure, però el treball de les emocions ha de ser real. Només aprendrem a conviure si ens 
coneixem a nosaltres mateixos, si ens hem format integralment, equilibrant raó i emocions, si 
ens ha motivat l’aprenentatge permanent. 
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Comprendre des d’una visió holística 

Donat que l’entorn és un tot i no la suma de les seves parts, una visió holística ens permet 
donar tanta importància als elements com a les relacions que es produeixen entre ells. 
Complexitat no ha de ser sinònim de complicat. 
 
La comprensió de la complexitat només es pot abordar des de diferents disciplines i punts de 
vista. La percepció varia molt en funció de la perspectiva. En el procés d’aprenentatge, a 
vegades és més important fer-se bones preguntes que trobar o conèixer la resposta. 
Metodològicament parlant, es bo recordar que abans de buscar la solució cal comprendre el 
problema. 
 
Vincular l’aprenentatge amb la vida quotidiana. 

La mateixa vida quotidiana és una font d’aprenentatges i de vivències. Per això cal que 
l’aprenentatge escolar sigui eminentment funcional per tal que l’alumne el pugui aplicar en 
altres situacions i contextos, i esdevingui útil en la seva vida diària. Per exemple si es treballen 
les idees principals de com fer un hort, s’ofereix la possibilitat de traslladar a casa l’experiència 
viscuda a l’escola i donar-li continuïtat. Les bones pràctiques ambientals en són un altre bon 
exemple. 
 
Induir a la construcció teòrica a partir de la pràctica 

Com es comenta en el següent apartat d’activitats, les classes a l’aula i els tallers 
experimentals són un bon complement per endreçar els continguts i facilitar la connexió dels 
fenòmens amb la seva base teòrica. A vegades cal simplificar i aïllar situacions, entrelligades a 
la vida real, per comprendre la complexitat del món natural. L’ús de la balança, o del 
termòmetre, o dels mesuradors de volum, implica precisió i alguns càlculs de proporcions, i 
permet a l’alumnat reconciliar-se amb el procediment i el rigor ja que en depèn el resultat. 

La dinàmica de les ciències experimentals a l’aula, al laboratori o a l’obrador comporta una 
metodologia específica amb diverses finalitats: detectar els coneixements previs dels alumnes, 
corregir els plantejaments erronis, relacionar fets i conceptes amb exemples propers i actuals, 
desenvolupar les habilitats comunicatives, donar respostes creïbles lligades a la realitat, 
emfatitzar les idees més importants i integrar els nous conceptes, així com identificar els 
coneixements no consolidats. 
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2.5 Activitats d’aprenentatge 

La proposta està centrada en les diverses tipologies d’activitats aplicables en l’ensenyament, 
de les quals es poden desprendre  activitats específiques adaptades a cada realitat: 

 Base teòrica i experimental 
 Hort 
 Jardí i jardí de papallones 
 Estany natural 
 Manteniment 
 Entorn natural 
 Col·laboració amb horts escolars 

Base teòrica i experimental 

Encara que l’aprenentatge es basa eminentment en la pràctica, les classes a l’aula són un bon 
complement per consolidar i reflectir de forma ordenada la gran diversitat de continguts que 
sorgeixen en qualsevol de les activitats de camp. 

El Programa inclou l’activitat de tallers experimentals per facilitar la  connexió dels fenòmens 
amb la seva base teòrica, estudiar les variables que poden influir en un determinat procés, així 
com tancar el cicle de producció, transformació i conservació dels aliments.  

L’elaboració de productes naturals com ara melmelada, (Figura 1), sucs de fruita o mató 
(Figura 2) implica combinar els ingredients en la seva mesura justa i proporcional utilitzant 
senzills càlculs i factors de conversió. El tast i l’anàlisi d’etiquetes d’aliments complementa la 
finalitat educativa i de sensibilització per fer un pas més cap a una alimentació saludable. 

 

 

 

 

Figura 1.Elaboració de melmelada per alumnes de l’ESO 
Font:elaboració pròpia 

Figura 2. Control de la temperatura en el 
quallat de la llet. Font: elaboració pròpia 
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Hort 

L’hort és un dels puntals del treball pràctic, ja que resulta especialment interessant, alhora que 
proper. El fet de conrear plantes comestibles (Figura 3) genera interès per conèixer la botànica 
agrícola (si bé ningú ho anomenarà d’aquesta manera) doncs és indefugible associar la part  
comestible de les hortalisses amb un fruit carnós, rel, tija, tubercle, grana, fulla, flor (Ederra, A. 
1996), (Santamaría, P. 2009). Aquest aspecte té el gaudi afegit que els cicles són prou curts 
per fer-ne un seguiment engrescador des de la sembra fins la collita.  

 

 Figura 3. Hort escolar ecològic 
 Font: elaboració pròpia 

 Figura 4. Cirerer d’hort escolar 
 Font: elaboració pròpia 

 

L’activitat de l’hort encara agafa més amplitud  si l’institut disposa d’una petita col·lecció 
d’arbres fruiters (Figura 4) que ens introdueixi en la fructicultura i les seves pràctiques, la vida 
d’un arbre, les fases de creixement, els tipus de fruita i en aspectes culturals com la 
importància de recuperar les varietats tradicionals. 

 
Jardí  

La terra també es pot conrear per a fer-ne jardins medicinals, de fruits comestibles, 
ornamentals, d’olors…, on el món dels sentits hi té especial rellevància. Són part de la història i 
enriqueixen especialment els espais urbans, on no tot han de ser espècies exòtiques que 
acaben desplaçant la vegetació i la fauna autòctona. 

En certa manera, un jardí també pot ser un hort, així com un hort pot ser un veritable jardí  
(Arnau, J. 2013). Els dos conceptes es poden donar la mà i enriquir la funcionalitat dels espais. 
En agroecologia es té molt en compte la biodiversitat de l’entorn en la seva gestió. En són un 
bon exemple les tanques i franges vegetals, els estanys, els hotels d’insectes, etc, com a 
reservori de fauna auxiliar.  
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Jardí de papallones 

La conservació dels espais naturals, prats i conreus és fonamental per a les papallones, 
insectes que es consideren bioindicadors perquè són molt sensibles a les alteracions 
ambientals. Destinant un racó de l’espai exterior a fer un jardí per a elles, en potenciarem la 
seva presència i, a més, podrem observar-les, estudiar-les i gaudir-les.  

L’espai també esdevindrà un refugi natural per a altres insectes i font d’aliment per a petits 
amfibis (Figura 6) i rèptils. A la primavera i a l’estiu, s’hi pot observar libèl·lules i insectes de 
diversos colors i formes. Al conegut arbust de les papallones, l’acompanyen altres plantes de 
jardí i de bosc mediterrani per a assegurar l’afluència dels atractius lepidòpters, el que permetrà 
la seva fàcil observació que completa la funció educativa. 

 

Figura 5. Jardí de papallones d’una escola d’adults 
Font: elaboració pròpia 

Figura 6. Amfibi del jardí de papallones 
Font: elaboració pròpia 

 

Els objectius específics d’un jardí de papallones (Figura 5) són els següents: 

- Atreure papallones per afavorir el seu cicle biològic.   
- Crear un refugi per a altres insectes i font d’aliment per a amfibis i rèptils. 
- Introduir l’ambient aquàtic amb la implantació d’un petit estany. 
- Enriquir els recursos educatius i de lleure de l’entorn natural de l’Institut (Figura 7). 

L’indret idoni per a construir el jardí és un espai amb bona salut ambiental, assolellat, on mai 
s’hi apliquen tractaments químics fitosanitaris. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 7. Observació d’una papallona del jardí 
                                              Font: elaboració pròpia 
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Estany natural 

L’ambient aquàtic d’un petit estany amb lliri groc i nenúfar, envoltat de salicària i menta 
aquàtica, arrodoneix la funcionalitat del jardí de papallones (Figura 5). La implantació d’aquest 
punt d’aigua s’ha de fer conjuntament amb la introducció de larves de tòtil (Figura 9) i libèl·lula 
perquè controlin les de mosquit. Als vespres de primavera i estiu es pot sentir el breu xiulet dels 
mascles d’aquests petits gripaus. 

L’aigua transparent és un bon indicador del procés de maduresa com a ecosistema, fruit de 
l’equilibri de la vegetació aquàtica i les larves d’amfibis i petits invertebrats. A més, l’estany 
arribarà a consolidar-se com a abeurador habitual de molts insectes i ocells.  

 

Figura 8. Estany natural en jardí escolar 
Font: elaboració pròpia 

Figura 9. Larva d’amfibi de l’estany  
Font: elaboració pròpia 

 

Manteniment 

Donada la manipulació amb eines i el treball a l’exterior, les tasques de manteniment formen 
part de la quotidianitat de la programació. 

N’hi ha que, sobretot, requereixen paciència i perseverança: recollir les branques i fulles del 
terra, reunir les pedres i rocs escampats, treure les herbes espontànies de les escletxes, 
endreçar, netejar i classificar els materials, recollir deixalles. 

Altres tasques demanen destresa: reparar i manegar les eines, condicionar la caseta dels 
materials. L’enginy i la planificació són claus per a resoldre alguns temes com l’embassament 
d’aigua de pluja o el disseny de noves actuacions. 

 

Entorn natural 

Donada l’estreta convivència amb l’entorn i la connexió temàtica, l’entorn natural més proper és 
un referent de base per a reforçar els continguts i comprendre les adaptacions de la vegetació 
al clima i al sòl de la regió. 

Per a possibles actuacions en zones reforestades i treballs experimentals o de seguiment, com 
la instal·lació de recipients de reserva d’aigua per a assegurar  la hidratació dels plançons, es 
tan necessari com enriquidor establir col·laboracions amb Medi Ambient de l’Ajuntament i ADF 
de la zona. 
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Col·laboració amb horts escolars 

És molt enriquidor establir diferents nivells de col·laboració amb altres escoles i instituts que 
que també treballin l’activitat de l’hort dins la seva programació com espai d’observació, 
descoberta i experimentació. 

La dinàmica de l’hort com a projecte compartit entre alumnes de l’ESO i les Escoles Bressol 
pren especial rellevància  ja que, a més de dur a terme la planificació i seguiment  dels cultius, 
els alumnes de secundària comparteixen estones de treball amb els infants i es 
responsabilitzen del seu guiatge en petits grups o de forma individualitzada. De manera natural,  
sorgeix un espai de comunicació i de respecte mutu en aturar-se a observar l’aspecte dels 
aliments quan són a terra, els animalets que s’amaguen sota les fulles, els que fan el 
compost...  Tots aprenen de tots  per cuidar l’hort i saber esperar seguint el pas de les 
estacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 10. Col·laboració en un hort d’Escola Bressol 
                                Font: elaboració pròpia 
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3. Resultats d’aplicació de la proposta 

Arribat el punt de valorar els resultats sobre la contribució de l’agroecologia al 
desenvolupament de les competències clau (Gencat, 2015): 

1. Comunicació lingüística 
2. Competència matemàtica i competència en ciències i tecnologia 
3. Competència digital 
4. Aprendre a aprendre 
5. Competències socials i cíviques 
6. Sentit de la iniciativa i esperit emprenador 
7. Consciència i expressions culturals 

El treball competencial integra totes les competències de manera transversal i, si bé pot incidir i 
reforçar especialment  alguna d’elles en diferents fases de la programació didàctica, no les 
tracta de manera separada ni excloent. Malgrat aquesta puntualització, per a valorar els 
resultats de l’actual proposta educativa a partir de l’agroecologia, tal com s’apuntava en la 
introducció,  ens centrarem en les tres competències clau on la relació és més significativa: 

 Competència matemàtica i en ciències i tecnologia 
 

 Aprendre a aprendre 
 

 Competència social i cívica 

Tal com s’il·lustra a la següent Figura (Figura 11), de cadascuna de les competències clau es 
concreten tres objectius d’aprenentatge competencial, desenvolupats a l’apartat 3.3, a fi 
d’atendre i mobilitzar els conceptes, els procediments i les actituds, respectivament. 

En el tercer nivell es troben els criteris d’avaluació, desenvolupats a l’apartat 3.4, per a cada 
objectiu d’aprenentatge, a partir dels quals es generaria la seva concreció en indicadors de 
resultats, arribat el cas de desenvolupar qualsevol de les activitats contextualitzades en 
l’apartat 2.5. 

 

           Figura 11. Diagrama d’aplicació de la proposta. Font: elaboració pròpia. 
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3.1 Desenvolupament de les competències clau 

En el marc de la Llei 12/2009 d’educació, el Decret 187/2015 (Gencat, 2015), d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, ordena el curriculum atenent els següents 
principis fonamentals: 

1. Curriculum competencial per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge: assoliment 
de competències, notabilitat i excel·lència, i disseny del curriculum aplicat afavorint-ne 
els aspectes transversals. 

2. Continuïtat formativa i permeabilitat entre les diferents opcions. 
3. Gestió curricular de mirada inclusiva per a que el màxim d’alumnes finalitzin l’ESO. 
4. Enfocament global, continuat i integrador de l’avaluació com a part del procés 

d’aprenentatge. 
5. Treball en equip i corresponsabilitat de tot el professorat en els projectes educatius 

dels centres. 

Tal com s’especifica a l’article 2 del mateix Decret 187/2015, “la finalitat de l’educació 
secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots alumnes:” 

a) “Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid, en relació a l’autonomia 
personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.” 

b) “Desenvolupar les habilitats i competències culturals, personals i socials” 

Més endavant, en l’article 3 es concreten els objectius de l’ESO, descrits en forma de 16 
contribucions al desenvolupament de les habilitats i les competències. Essencialment fan 
referència a: 

- Els  drets humans, com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 
- El desenvolupament personal equilibrat, autodisciplina i treball cooperatiu. 
- Igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. No discriminació per raó de 

l’orientació sexual. 
- Enfortiment de les capacitats afectives i resolució pacífica de conflictes. 
- Desenvolupament de la iniciativa personal i l’esperit emprenador. 
- Educació intercultural, participació en el teixit associatiu del país. 
- Adquisició d’habilitats comunicatives i empatia, expressió i comprensió oral i escrita. 
- Anàlisi crítica de la informació per a la transformació en coneixement propi. 
- Conèixement i aplicació dels mètodes de la ciència per a la resolució de problemes. 
- Gaudi i respecte de la creació artística, i utilització de diversos mitjans d’expressió. 
- Valorar els hàbits saludables i contribuir a la millora del medi ambient. 
- Ús segur i responsable de les tecnologies digitals. Gestió de la identitat digital. 

Finalment, a l’article 8, cita textualment: “Les competències clau han de desenvolupar la 
capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats vinculades a diferents sabers, de manera 
interactiva i transversal, la qual cosa implica la comprensió, la reflexió i el discerniment relatiu a 
cada situació contextualitzada” (Gencat, 2015). 

A més, precisa la importància de la competència comunicativa com un factor bàsic per al 
desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques, 
destacant-ne l’hàbit lector. Seguidament, remarca que els elements transversals de l’àmbit 
personal i social i de l’àmbit digital ha de desenvolupar-se en el conjunt de les matèries i 
d’acord amb els processos d’orientació associats. 
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3.2 Aportacions de la matèria al desenvolupament de les competències clau 

Donada la seva vessant eminentment pràctica, l’aplicació dels coneixements d’agroecologia en 
les actuacions i projectes d’enjardinament, hort, estany d’amfibis, hotel d’insectes, tallers 
experimentals, etc, tenen una incidència clara i directa en el desenvolupament de les 
competències clau ja que implica la capacitat d’utilitzar els coneixements, alhora que  les 
habilitats, de manera transversal i interactiva.  

El fet de conviure en un entorn natural convida a la pràctica de l’observació: iniciar les 
activitats amb una passejada per l’entorn d’actuació permet, d’una banda, obrir els sentits per 
copsar tot allò que en siguem capaços i, alhora, recollir informació que permeti la participació 
activa de cadascú i la presa de decisions col·lectiva. 

La descoberta de la riquesa dels ecosistemes naturals, sorprèn tant per la gran diversitat 
d’elements com per la complexa xarxa de relacions que s’hi dóna: observar per descobrir que 
hi ha molt en comú i que l’un permet i dóna sentit a l’existència de l’altre. 

A partir de l’experimentació, progressivament, es va fent nostre l’entorn participant 
directament en les feines de camp i, sobretot, prenent noves responsabilitats tenint cura del 
que ens envolta. 

Adonar-se per pròpia experiència permet despertar canvis d’actitud respectuosa amb l’entorn i 
condueix a reflexionar col·lectivament sobre els efectes de l’activitat humana en el medi. 
Revisar les feines, prendre nota de les incidències, intercanviar opinions, reflexionar sobre els 
errors, buscar solucions, endreçar les notes i fer una primera interpretació de les dades i dels 
fenòmens permet arribar, gràcies a una actitud i perspectiva renovades, a relacionar conceptes, 
és a dir a comprendre en el sentit més ampli, que abraça les diverses parts en un tot.  

Al prendre consciència que la nostra vida quotidiana es troba estretament relacionada amb 
l’entorn, és molt interessant i motivador aprofundir en els aspectes socials de l’agricultura, pel 
que fa a l’alimentació, i en els factors de desequilibri que genera la destrucció d’hàbitats i males 
pràctiques de convivència, pel que fa a infinitat d’activitats quotidianes i de recursos naturals. 

La metodologia de les activitats de context agroecològic es basa en acompanyar les plantes i 
altres elements de la biodiversitat en els seus cicles naturals. D’aquesta manera, el procés 
d’aprenentatge esdevé, també, natural i progressiu seguint els ritmes i les seqüències dels 
fenòmens: descobrir, experimentar, comprendre i actuar. 
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3.2 Objectius d’aprenentatge competencial 

Reprenent els objectius inicials, apartat 1.2, referents al potencial de l’agroecologia com a 
recurs didàctic integrador i a la contextualització de les activitats per a l’assoliment de les 
competències, recordarem, que el treball competencial integra totes les competències de 
manera transversal. 

També, a títol de preàmbul, és adient emfatitzar la importància de l’àmbit personal i social, 
remarcat a l’apartat 3.1, en el desenvolupament de les competències clau: “El treball 
competencial i totes les matèries que el despleguen contribueixen a l’assoliment de 
comptències transversals en l’àmbit personal i social que permeten aprendre a conduir el propi 
aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les estratègies i els procediments 
necessaris” (Gencat, 2015). 

En el marc del context agroecològic i l’aprofundiment en els continguts eminentment lligats a la 
vida quotidiana, es proposen 9 objectius d’aprenentatge competencial, on es reflecteixen les  
idees clau de les tres competències més significativament relacionades. La següent taula 
(Taula 8) n’explicita la seva distribució per  competències. 

 

Taula 8. Distribució dels objectius d’aprenentatge per competències. Font: elaboració pròpia 
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Conceptual 
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Objectius de la competència matemàtica i competència en ciències i tecnologia 

OA 1. Utilitzar el coneixement dels fets i mecanismes que regeixen el funcionament d’un 
agrosistema, i les dades obtingudes a partir de l’experimentació, a fi d’interpretar els fenòmens i 
argumentar els canvis que corroborin la seva comprensió  

OA 2. Aplicar  el procés tecnològic i el raonament científic per a la resolució de problemes de la 
vida quotidiana, trobant la millor solució a una necessitat, avaluant la qualitat del resultat 
desitjat i incorporant les possibles millores  en relació a la cura de l’entorn natural i l’alimentació 
saludable. 

OA 3. Sistematitzar l’observació  dels éssers vius i els elements de la natura per a copsar i  
descriure amb el lèxic adequat els fets observats i per analitzar críticament l’entorn aportant 
millores innovadores i creatives. 

 

Objectius d’aprendre a aprendre 

OA 4. Organitzar els coneixements i les experiències utilitzant estratègies metacognitives que 
facin l’aprenentatge significatiu, autònom i transferible a diverses situacions agroambientals i 
socials. 

OA 5. Reunir i combinar de forma optimitzada les pròpies capacitats i les habilitats adquirides a 
partir de l’exercici de la responsabilitat i l’esforç  per tal de satisfer  els objectius personals i 
col·lectius amb confiança i plena autonomia. 

OA 6. Discernir amb consciència i pensament estratègic les accions adequades que regulin 
l’aprenentatge permanent i la presa de decisions, per tal de  reforcar la seguretat per afrontar 
nous reptes. 

 

Objectius de competències socials i cíviques 

OA 7. Apreciar la diversitat genètica i cultural del món agroecològic i natural, com a model per a 
comunicar-se amb les persones i l’entorn amb pensament propi i sense prejudicis genètics ni 
culturals 

OA 8. Cooperar en projectes, creats col·lectivament amb diàleg i treball d’equip, que promoguin 
i vetllin l’ús responsible dels recursos naturals i protegeixin la salut individual i col·lectiva. 

OA 9. Construir la pròpia identitat personal i benestar emocional a partir del autoconeixement i 
l’autoestima, la regulació de les emocions, i el respecte actiu que facilita el contacte amb la 
natura, per tal de comprometre’s en la millora de la societat i el medi ambient. 

 

 

 

Per tal de facilitar la programació específica d’activitats, s’ha construït la següent taula (Taula 9) 
de connexions del context agroecològic amb les competències bàsiques de l’àmbit 
cientificotecnològic, matemàtic i de cultura i valors. 
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Taula 9. Competències bàsiques del curriculum de l’ESO connectades al context de l’agroecologia. Font: 
elaboració pròpia, a partir del Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. 
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C

ie
nt

ifi
co

te
cn

ol
òg

ic
 

Indagació de fenòmens 
naturals i de la vida 
quotidiana 

CB 3 Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de 
la vida utilitzant els registres del passat. 
CB 5 Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant 
el raonament científic 

Objectes i sistemes 
tecnològics de la vida 
quotidiana 
 

CB 7 Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana 
amb el coneixement bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per  minimitzar els riscos en 
la manipulació i en l’impacte ambiental. 
CB Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, 
avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com 
l’impacte en la salubritat I el medi ambient. 
CB 9 Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills 
que resolguin un problema I avaluar-ne la idoneïtat del 
resultat. 

Medi Ambient CB 11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin 
o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 

Salut CB 14 Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada 
que promoguin la salut i evitin conductes de risc, 
transtorns alimentaris i malalties associades. 
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Raonament i prova CB 6 Emprar el raonament matemàtic en entorns no 
matemàtics. 

Connexions  CB 8 Identificar les matemàtiques implicades en 
situacions properes i acadèmiques i cercar situacions 
que es puguin relacionar amb idees matemàtiques 
concretes. 

Comunicació i 
representació 

CB 12 Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar 
idees o processos matemàtics. 

   
C

ul
tu

ra
 i 

V
al

or
s 

Personal CB 1 Actuar amb autonomia en la presa de decisions i 
ser responsable dels propis actes. 
CB 2 Assumir actituds ètiques derivades de la 
Declaració Universal dels Drets Humans 
CB 3 Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar 
prejudicis i consolidar el pensament propi. 
CB 4 Identificar els aspectes ètics de cada situació i 
donar-hi respostes adients i preferentment innovadores. 

Interpersonal CB 5 Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres 
persones, cultures, opcions i creences. 
CB 6 Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que 
comporta, especialment per a la solució de conflictes 
interpersonals i per propiciar la cultura de la pau. 

Sociocultural CB 7 Comprendre i valorar el nostre món a partir de les 
arrels culturals que l’han configurat. 
CB 9 Analitzar críticament l’entorn (natural, 
cientificotecnològic, social,polític, cultural) des de la 
perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva. 
CB 10 Realitzar activitats de participació i de 
col·laboració que promoguin actituds de compromís i 
democràtiques. 
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3.3 Criteris d’avaluació 

En l’avaluació és molt important que els propis alumnes coneguin els objectius i siguin 
conscients del propi procés d’aprenentatge. L’avaluació també és responsabilitat dels mateixos 
participants. Si recordem que en la vida adulta hauran de ser capaços d’adaptar-se a noves 
situacions pel que hauran de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida, cal 
crear espais de reflexió que, a partir de la pròpia consciència, fomenti l’autonomia per aprendre 
a aprendre. 

Per aquesta mateixa raó, és tant important com conèixer els objectius, compartir els criteris 
d’avaluació per tal que aquests esdevinguin reguladors i no només instruments de control que 
concloguin en èxit o fracàs. L’autoavaluació també és part de les estratègies d’aprenentatge 
(Sanmartí, N, 2010).. 

A continuació es proposen 9 criteris d’avaluació general, que es corresponen numèricament als 
objectius d’aprenentatge competencial: 

Criteris de competència matemàtica i competència en ciències i tecnologia 

CA 1. Interpretar els fenòmens d’un agrosistema, i els canvis que s’hi donen, amb arguments 
sòlids basats en el coneixement i les dades experimentals dels fets i mecanismes de la natura, 
a fi que condueixin a la seva comprensió global. 

CA 2. Resoldre els problemes de la vida quotidiana quant a l’entorn natural i l’alimentació 
saludable, aplicant el procés tecnològic i el raonament científic, per tal d’aconseguir la millor 
solució a una necessitat o repte després d’haver avaluat la qualitat del resultat obtingut. 

CA 3. Observar i descriure sistemàticament, amb el lèxic adequat, els éssers vius i els elements 
de la natura, per tal d’aportar millores innovadores i creatives a partir de l’anàlisi crític de 
l’entorn. 

Criteris d’aprendre a aprendre 

CA 4. Activar i utilitzar conscientment els coneixements integrats i les experiències viscudes  en 
el context agroecològic, per tal que esdevinguin transferibles per a ser aplicats a altres 
contextos ambientals i socials. 

CA 5. Satisfer amb plena autonomia els reptes i els objectius personals i col·lectius, reunint i 
combinant, de forma optimitzada, les pròpies capacitats i les habilitats adquirides. 

CA 6. Afrontar nous reptes amb confiança i seguretat aplicant una planificació estratègica de 
les accions, com a resultat del discerniment just i conscient en la presa de decisions i de la 
motivació per a  l’aprenentatge permanent. 

Criteris de competències socials i cíviques 

CA 7. Comunicar-se amb fluïdesa amb pensament propi i sense prejudicis genètics ni culturals, 
utilitzant la biodiversitat del món natural com a model de prosperitat, bellesa i harmonia. 

CA 8. Participar activament en projectes de cooperació que promoguin i vetllin l’ús responsible 
dels recursos naturals i la salut, avantposant els objectius col·lectius per davant dels individuals 
mitjançant el diàleg i el treball en equip. 

CA 9. Emprendre accions de compromís per a la millora social i mediambiental, com a resultat 
del desenvolupament de la identitat personal i l’equilibrada gestió de les emocions, posant en 
pràctica els valors de l’educació ambiental. 
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Selecció de criteris d’avaluació normatius 

Tal com s’ha comentat en la introducció del document, donat que les activitats no estan 
desenvolupades a nivell de programació, i tenint en compte l’amplitud transversal de 
l’agroecologia, s’ha fet un extracte dels criteris d’avaluació normatius (Gencat, 2015) dels 
àmbits de coneixement que hi estan clarament relacionats, amb l’objectiu de facilitar 
l’elaboració de posteriors indicadors de resultats de les  activitats i unitats didàctiques que es 
dissenyin per a ser adaptades a cada realitat. 

 

Biologia i geologia 1r 

1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d’un ésser viu, a partir de 
l’observació sistemàtica i la identificació de variables. 
 
5. Explicar amb idees científiques senzilles alguns fenòmens meteorològics a partir de 
registres de dades meteorològiques. 
 
6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un ús sostenible de 
l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al consum personal com en la indústria i 
l’agricultura. 
 
9. Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes de cadascuna de 
les característiques dels éssers vius (es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i estan 
formats per cèl·lules). 
 
10. Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el grup al qual 
pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques senzilles. 
 
13. Aportar evidències (experimentals o bé simulades) que provin que un organisme determinat 
és autòtrof o heteròtrof. 
 
14. Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a partir de les 
característiques del seu cicle biològic. 
 

Biologia i geologia 3r 

2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de 
llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els 
procediments i les raons aportades. 
 
5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat de 
nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant exemples pràctics. 
 
11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del 
tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene personal i els hàbits 
saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per al benestar 
i el bon desenvolupament personal. 

12. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de l’energia 
disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi d’una situació problema. 
Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un ecosistema proper i valorar la 
seva diversitat. 
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Biologia i geologia 4t 

1. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el procés 
i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació. 
 
8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. Valorar 
les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques. 
 
10. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural. 
 
12. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió 
sostenible d’alguns recursos. 
 
13. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals 
o productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les mesures 
d’estalvi i de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas. 
 

Física i química 2n 

2. Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia científica a partir de llegir 
críticament documents sobre recerques fetes per altres i valorar-ne els procediments i les 
raons aportades. 

3. Descriure materials de diferent tipus (minerals, roques, metalls, aire, aigua) tant a partir 
d’identificar les seves propietats i de mesurar-les, com de distingir si es tracta d’una mescla 
heterogènia, una solució o una substància pura. 
 
4. Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment i la reducció 
de la força aplicada necessària. 
 
10. Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb relació al consum 
d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret concret. 
Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin coherents amb l’anàlisi feta. 
 

Física i química 3r 

2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de 
llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els 
procediments i les raons aportades. 
 
3. Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i distingir si es tracten d’elements, 
compostos o mescles a partir de dissenyar processos per obtenir evidències experimentals. 

7. Planificar algun experiment i realitzar prediccions sobre la influència de diferents variables en 
la velocitat de reacció. Descriure l’efecte dels catalitzadors en reaccions d’interès quotidià. 

11. Relacionar el magnetisme i el corrent elèctric i aplicar aquests coneixements per interpretar 
experiències i el funcionament d’aparells tecnològics en les quals intervingui el magnetisme 
o l’electromagnetisme. 
 
12. Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant els conceptes d’intensitat, voltatge, resistència 
i potència elèctrica, especialment pel que fa a les transferències i al consum energètic 
que es produeixen. 
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Física i química 4t (optativa) 

2. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el procés i 
els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en públic. 
 
11. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos 
reals expressant els resultats en unitats del SI o altres d’ús comú. 
 
15. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i 
relacionarles amb les seves propietats. 
 
16. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificar els 
hidrocarburs com a recurs energètic i els problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 
 
18. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 
 

Cultura científica 

10. Valorar la importància de la higiene personal, els hàbits saludables, les mesures 
preventives per evitar contagis i els controls mèdics periòdics. 
 
14. Identificar els principals problemes mediambientals i les seves causes i proposar mesures 
correctores o minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 
 
15. Valorar les conseqüències actuals i futures de la sobreexplotació de recursos i els 
problemes causats per l’activitat humana. 
 
16. Interpretar dades mediambientals de diversos tipus i presentar-ne les conclusions. 
 
17. Justificar la necessitat de reduir el consum energètic i de buscar noves fonts d’energia 
menys contaminants. 
 
18. Argumentar els avantatges i inconvenients de les diferents fonts d’energia, renovables 
i no renovables. 
 
20. Descriure les conseqüències mediambientals dels principals tractats i protocols 
internacionals sobre la protecció del medi ambient. 
 
22. Justificar la necessitat d’estalviar i reciclar materials per fabricar un determinat producte, 
a partir d’identificar les diferents matèries primeres, i de les repercussions socials i 
mediambientals de la seva obtenció. 
 
24. Analitzar la relació entre conflictes en diverses àrees del món i l’explotació de recursos 
naturals, en especial dels que tenen un gran valor econòmic i estratègic. 
 
25. Valorar les aportacions de la dona al coneixement científic. 

 

 

 

 

 



Contribució de l’Agroecologia al desenvolupament de les competències clau Página 33 

 

Ciències professionals de 4t 

3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals (protocols 
d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin observacions i dades 
recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs i tractar la informació 
amb l’ajuda d’eines TIC. 
 
4. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els components d’una 
mescla. 
 
5. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en establiments i 
indústries relacionats amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i l’agricultura. 
 
6. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic en diferents 
activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana. 
 
7. Identificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions químiques i fenòmens 
físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un determinat producte, a partir de la 
comprensió i interpretació del diagrama de flux corresponent. 
 
8. Descriure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la competitivitat i la 
sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes correctores o 
minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 
 
9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, 
que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el procés i 
els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en públic. 
 
11. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 
 
12. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es generen en una 
activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi ambient. 
 

Quart curs: física i química i ciències aplicades a l’activitat professional (matèria 
compactada) 
 
23. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o industrials 
d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de substància senzills 
a partir d’equacions químiques. 
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4. Conclusions 

La riquesa en continguts de l’agroecologia permet fer-ne una selecció flexible, rica i adaptable 
per al desenvolupament personal i social i per a la consolidació de les competències bàsiques, 
enteses com a finalitat formativa última de l’ESO. Aquesta versatilitat permet fer una 
programació viva i inclusiva que respongui als canvis i a les necessitats dels alumnes. 

Per bé que hi ha moltes connexions directes amb les matèries de l’ambit cientificotecnològic i 
matemàtic, la dimensió de transformació personal i social de l’agroecologia, amb múltiples 
referents reals a nivell europeu, facilita la contextualització en altres àmbits de coneixement. 
Així mateix, la viabilitat per a l’aplicació d’estratègies metodològiques que potencien la 
integració de coneixements, l’autonomia personal i la funcionalitat dels aprenentatges, 
afavoreix els aspectes transversals del curriculum competencial. 

La mateixa transversalitat formativa i educativa, tant a nivell interdisciplinari com 
transdisciplinari, permet dissenyar activitats innovadores i, alhora, aplicables a la majoria de 
requeriments i condicionants d’espai i altres recursos disponibles. 

Els valors que mobilitzen el reneixement de l’agroecologia, juntament amb la comprensió 
inherent del món i de la societat actual, promouen accions transferibles a altres contextos 
socioculturals per avançar cap a la cohesió social des de la diversitat, la cura de l’entorn i la 
cooperació. 

Com a conclusió final, síntesi de les anteriors, l’agroecologia, gràcies  a la seva amplitud com a 
àmbit de coneixement i pel que representa a les nostres vides com a realitat propera i 
quotidiana, contribueix de forma significativa al desenvolupament de les competències clau. 
Aquest doble aspecte, disciplinari i de context social rellevant, la fa un marc idoni per a la 
programació didàctica aplicada a l’ESO. 
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