
AGROECOLOGIA ESCOLAR

1. AGROECOLOGIA

2. AGROECOLOGIA ESCOLAR

Un referent especial

Transposició Didàctica

Una praxis escolar 
de transformació del 
sistema alimentari 

escolar
i comunitari

L’agroecologia és un referent ben interessant, ja que és una perspectiva crítica, 
molt actual, emergent, que ens aporta elements per fer una transposició

didàctica molt maca. No hem de fer agroecologia en el centre, està clar que no 
som pagesia, però una bona transposició didàctica és una transformació en 

una perspectiva escolar útil.
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Un referent especial

Més enllà de l'agricultura ecològica

Decreixement, post-desenvolupament

Algo per transformar

Transversal i convida a la comunitat

L’agroecologia té
part de pràctica
productiva, i per
tant ens aporta 
alguna cosa per
transformar (el 

sistema 
alimentari), és
d’acció. Però a 

més és una 
mirada política 

situada en 
l’actualitat, 

contemporània
del pick oil.



Un referent especial

L’origen era benintencionat: Salvar de la fam a 1000 M de persones (li van donar el 
Nobel de la Pau al pare de la RV, el Norman E. Borlaug)... però ha provocat impactes 
socials/ambientals, i ara baixa fins i tot la producció (per erosió del terra). Què ha passat 
amb les bones intencions? (és similar a la decepció del marxisme, però en el 
capitalisme?)
L’evolució ja va tenir interessos comercials massa poderosos: de l'impuls públic al 
negoci privat (entre altres, de la Fundació Rockefeller al principi, de la Gates Fundation
ara).
La base inevitable: el petroli; sense aquest no s’hauria pogut fer. Es tracta de l’aplicació
del petroli a l’agricultura.
Model: es tracta de l'aplicació del model fordista a l'agricultura, una “modernització” molt 
perillosa, perquè no té en compte més que factors de producció.



Agricultura

Industrialització

Financiarització

Revolució Verda: 
mecanització

Segona onada de la 
Revolució Verda: 

biotecnologies

Societat de la 
informació

Passat 
(camperol/a 
retrassat/da)

Futur
(broker avançat)

D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t

(la trobada entre aquests dos pols seria com la trobada entre 
el passat i el futur, és surrealista; “divisió abismal” segons 

l’autor portuguès Santos Sousa, per la qual el pol del “futur”
invisibilitza el pol del “passat” (encara que és majoritari))

Aquesta és la visió generada en 
aquest temps: el passat és

l’agricultura (això encara és així
en els llibres de text)



Un estudi fet per Rockström
i altres autors el 2009 sobre 
les fronteres, els límits del 
planeta, indica que estem

sobrepassant ja tres 
aspectes molt importants i 

que els altres anem pel
mateix camí. L’agricultura és

un dels factors que està
darrera dels tres aspectes.





El context del pick 
oil i els “picks”
d’altres fonts
bàsiques del 
desenvolupament
industrial ens ha 
de fer pensar que 
no es tracta només
del problema dels
residus (encara 
que sigui CO2), 
sinó també de la 
potència que té la 
humanitat d’alterar
la biosfera.  



Intermediaris
(només 110 
empreses a 

Europa i 4 
importants)

Productors/es
(més de 3 milions a 

Europa)

Consumidors/es
(160 milions a 

Europa)

PODER

C
urt-circuit

En el sistema alimentari europeu...

L’agroecologia
proposa…

La proposta de 
l’agroecologia és fer un 
by-pass en la situació
actual que es dóna en 
el sistema alimentari, 

en el que poques
empreses exerceixen

el poder davant de 
consumidors/es i 

productors/es. Planteja
una aliança per

organitzar el sistema 
alimentari d’una

manera democràtica i 
menys generadora de 

grans beneficis
comercials privats.

El Miquel ens explicava
que no només hi ha 

aquest “embut” o 
“doble con” de poder, 
sinó altres en altres
llocs de la cadena 

alimentària.



Altieri i Nichols (Califòrnia)
Enric Tello (UB)

AGROECOLOGIA

Sobirania 
alimentària

Sobirania 
energètica

Sobirania 
econòmica

Resiliència
(una aposta diferent de 

desenvolupament que la de 
buscar nous planetes)

Els autors/es de 
l’agroecologia
proposen que 

aquesta impulsa la 
sobirania

alimentària, 
l’energètica i 
l’econòmica. 

Aquestes sobiranies
confereixen

resiliència als socio-
ecosistemes, és a 
dir: capacitat de 

recuperar-se davant
de perturbacions. 

Les sobiranies són
una manera 
d’entendre el 

desenvolupament
com la capacitat de 

les comunitats
petites de dirigir el 
seu futur tenint en 

compte els límits del 
planeta.



Economia 
financera 

Economia 
“real-real” o  
ecològica

Economia 
“real” o 

productiva-
destructiva

Agroecologia

Economia ecològica, Martínez-Alier (UAB)

L’economia que coneixem com 
“productiva” ho és tant com destructiva, 
ja que l’energia ni es crea ni es 
destrueix. No hi ha producció sinó
transformació (de matèries primeres) en 
productes (que són estats energètics 
més degradats).

Es tracta de l’economia basada 
en les accions, la propietat, 
que és la seva moneda. 
Actualment està tan inflada que 
arrossega les altres dues, quan 
hauria de ser molt petita en 
relació a les altres. 

Es tracta de l’intercanvi de materials i energia, la base de les 
altres economies. Si l’economia industrial es coneix com 
“real”, aquesta és “real-real”. La seva moneda és l’energia.

L’economia ecològica d’autors
com Alier, Georgescu-Roegen o 
Naredo explica l’economia d’una
manera més complexa que com
habitualment ens la trobem. Les 

tres economies que proposa Alier 
tenen naturaleses diferents, 
monedes diferents i lògiques

diferents.



Processos 
monetaris i 
comptables

Externalitats Significats 
culturals

Reproducció social

Processos 
ecològics

Economia
clàssica

L’economia clàssica és com seguir un partit mirant
només el centre del camp, no es pot entendre la 

complexitat del que passa. Cal ampliar aquesta mirada.



Agricultura 
capitalista o Imperi

(desactivació)

Agricultura 
camperola

(desactivació)

Agricultura 
empresarial

(industrialització, 
desactivació i 

“recampesinización”)

Circuits curts i 
descentralitzats

Grans empreses 
processadores d'aliments 
i supermercats, aliments 

kilomètrics

Van der Ploeg (Holanda)

monetarització

També hi ha 3 agricultures, 
segons van der Ploeg, 

paral·leles a les 3 economies.

No es tracta d’una visió lineal, 
en la que l’agricultura és
“primària” i la indústria és

“secundària”, etc. Es tracta
d’una visió més complexa en la 
que es donen transformacions
d’un tipus d’agricultura a una 

altra constantment.

La lògica camperola és
l’autonomia, i per això ha de 

monetaritzar els processos el 
mínim possible.

La lògica
empresarial 

és
monetaritzar

al màxim.

“Imperi”
té una 
lògica

basada 
en les 

quotes de 
mercat, 
no en 

l’obtenció
d’aliments
ni tan sols

en fer 
diners.



AGROECOLOGIA ESCOLAR

1. AGROECOLOGIA

Un referent especial

Del llenguatge del poder científic a una diversitat de llenguatges

De l'única dimensió de la producció a una perspectiva multidimensional

De l'àmbit productiu al sistema alimentari sencer 

L’agroecologia ens proposa tres coses.
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Un referent especial

Del llenguatge del poder científic a una diversitat de llenguatges

Fonts de coneixement de l'agroecologia

Praxi 
camperola i 

indígena
Ciència

Moviment 
social

L’agroecologia proposa
passar d’un llenguatge

exclusivament científic a un 
que s’obri a altres maneres

d’entendre el món; recuperar 
els sabers locals, 

tradicionals, i el llenguatge
dels moviments socials. 



Praxi 
camperola i 

indígena

Revalorització i rescat dels sabers tradicionals, 
indígenes, camperols...

De la diversitat humana

Cal entendre que ha estat una errada considerar com
obviables els coneixements locals i tradicionals, no 

científics.



Ciència

Planta de cultivo

Inputs para su
crecimiento

Planta 
de cultivo

Complejo ambiental
(Gliessman)

H2O
NPK

Pesticidas
...

Humedad

Otras plantas

Iluminación

Fauna

Microfauna Historia agrícola

Polinizadores

Etc.

Factores de crecimiento

Viento

Suelo

Fauna

La ciència agroecològica ha fet un 
canvi de paradigma: d’una visió que 

contempla el cultiu en termes 
mecanicistes i productivistes, a una 
visió recolzada en l’ecologia, molt

més complexa.



Ciència

Ecosistema
Agrosistema

Agroecosistema
(Odum)

Agronomia

Ecologia

Ciències socials

Etnoagroecosistema
(Sevilla Guzmán)

Sistema socioeconòmic i cultural

Potseriorment, les ciències
socials han introduït

encara més complexitat.



Ciències 
experimentals i 

socials:

Sabers
camperols i 
indígenes

Interdisciplina

Transdisciplina
pluriepistemològica

En diàleg 
amb

Ecologia
Agronomia

Economia

Sociologia

Quan les disciplines 
científiques conflueixen en el 

tractament de problemes
reals, es parla 

d’interdisciplina; però si a 
més dialoguen amb sabers

epistemològicament
diferents, com els sabers

locals, es parla de 
pluriepistemologia. 

Aquest és un raonament del 
Sevilla Guzmán.



Moviment 
social

Els moviments socials aporten el 
llenguatge de la transformació social. És

una font epistemològica més, segons
Sevilla Guzmán.



Fonts de 
coneixement de 
l'agroecologia

Praxi 
camperola i 

indígena Ciència
Moviment 

social

Causes i conseqüències Estratègies per al 
canvi

Mirades alternatives

Les tres fonts epistemològiques de l’agroecologia, a l’educació, ens poden aportar diferents aspectes molt
interessants, si les aprenem a fer dialogar, a que convisquin. La ciència ens pot aportar sobretot el 

coneixement de les causes i conseqüències, la visió indígena i camperola és una cosmovisió alternativa al 
productivisme hegemònic, i els moviments socials ens poden aportar les estratègies per al canvi (no en 

exclusivitat: els tres llenguatges aporten a tots els aspectes).



Coneixement 
sobre les causes

Coneixement sobre 
les estratègies per al  
canvi

Coneixement sobre les 
alternatives i visions

Qüestions 
ambientals

Coneixement sobre els 
efectes

Dimensions de coneixement (Simovska i Jensen) 
per a una EA orientada a l'acció

Són precisament els aspectes que Simovska i Jensen creuen importants per una educació
ambiental orientada a l’acció. Si no coneixem les estratègies pel canvi, ens quedem sense saber 

què fer, encara que sapiguem com són les coses i com voldríem que fossin. Això provoca 
frustració en nosaltres i en l’alumnat.
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Un referent especial

Del llenguatge del poder científic a una diversitat de llenguatges

De l'única dimensió de la producció a una perspectiva multidimensional

De l'àmbit productiu al sistema alimentari sencer 

L’agroecologia proposa també passar de considerar només l’àmbit productiu a una visió de tots
els àmbits, de sistema. En el nostre cas, gent urbanita, estem més a prop de l’àmbit del consum

que del productiu. Els horts escolars, precisament, poden ampliar la visió cap a una visió
sistèmica.



De l'àmbit productiu al sistema alimentari sencer 

Sistema 
alimentari Distribució

Producció

Transformació

Residu

ComercialitzacióConsum

Montagut i Gascón

En una visió sistèmica, com diuen Montagut i Gascón, es veu que els residus no són només un 
fenòmen del “final de la canonada”, sinó que sorgeixen de tot el sistema.



Sistema alimentari

Distribució
Producció

Transformació

Comercialització
Consum

Ús d’energies no 
renovables

Extracció de 
recursos

Emissió de gasos 
d’efecte 

hivernacle

Petjada 
ecològica

Efectes en la salut de 
consumidors/es i 
treballadors/es

Capacitat de 
càrrega

Contaminació

Generació de 
residus

Passa el mateix amb la 
resta d’impactes socio-

ambientals.
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Un referent especial

Del llenguatge del poder científic a una diversitat de llenguatges

De l'única dimensió de la tecno-producció a una perspectiva 
multidimensional

De l'àmbit productiu al sistema alimentari sencer 

L’agroecologia proposa també passar d’una visió exclusivament centrada en la producció o fins
i tot (com l’agricultura ecològica) en aspectes ecològics de la producció, a una multidimensional 

en la que lo socioeconòmic, lo cultural i lo polític estigui també contemplat.



Ecològica, 
tecnològica i 
productiva

S
oc

io
ec

on
òm

ic
a 

i 
cu

ltu
ra

l

Polít
ica

Polít
ica

De l'única dimensió de la tecno-producció a una perspectiva 
multidimensional

(de l'agricultura ecològica a l'agroecologia
Sevilla Guzmán)

Per exemple: els tema dels 
transgènics
- Mirada exclusivament 
ecològica: ens centrem en la 
salut i no s’entén que hi hagi 
tant risc com per prohibir els 
transgènics.
- Si ampliem a una mirada 
socioeconòmica: veiem que 
el sistema econòmic que hi 
ha al darrera explica 
l’impacte que provoquen.
- La mirada política: ens 
ajuda a entendre-ho en 
termes de: qui exerceix el 
poder? El rebuig és una 
forma d'exercir un poder 
alternatiu, una manera 
d’arribar a la gent, per part 
dels moviments socials, per 
alertar sobre el sistema 
agroalimentari que hi ha al 
darrera, com explicava el 
Miquel.



Tecnología guiada 
por la ecología

Dimensiones 
de la 

agroecología

Perspectiva 
de género

Diversidad cultural 
y epistemológica

Cultura 
tecnológica

artesanal

Ecojusticia

Desarrollo
endógeno

Transdiciplinar
Sistémica

Agroecosistema

Etnoagroecosistema

Ecológica-ambiental

Cultural

So
ci

o-
ec

on
óm

ic
a

Política

Economía
ecológica

Tecnológica
Participación-
soberanía

En realitat, podem veure moltes dimensions importants en l’agroecologia.
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Un referent especial

Transposició Didàctica

Una praxi escolar de 
transformació del 
sistema alimentari 

escolar
i comunitari

L’agroecologia
escolar, la 

transposició al món
educatiu, 

l’entenem com una 
praxi escolar que 
proposa treballar

en la transformació
del sistema 

alimentari escolar i 
el comunitari.



Praxi de la 
agroecologia

escolar

Pràctiques 
agrícoles, 

organizatives...

Cosmovisions, 
reflexió...

L’hort escolar ens permet que la 
pràctica sigui potent. Ens ajuda a fer 
una educació que no separi entre 
“els que pensen” i “els que fan”.

Apropiació
educativa

Projecte 
educatiu

Gestió
escolar

Sistema alimentari 
comunitari

Sistema alimentari 
escolar

Transformació

Una praxi significa que no només és pràctica física, sinó també una manera de veure les 
coses.

Podem entendre que el projecte educatiu s’apropia d’una part de la gestió escolar (quan es 
proposa transformar el pati en hort, el menjador en ecològic, el menú en un debat de criteris…)

L’escolar pertany
al comunitari, i 
transformar un 

permet entendre
com fer-ho en 

l’altre.

L’agroecologia
escolar ens

aporta alguna 
cosa per

transformar.



Producció
(l'hort escolar 

ecològic) 

Transformació
(el taller de cuina i la 

cuina escolar) 

Consum
(el menjador escolar 
ecològic o berenars 

escolars)

Com
po

sta
tg

e 
de

 re
sid

us
 

ali
m

en
ta

ris
collita

Centre 
escolar

Consum directe o familiar

entrades de llavors, 

compost....

entrades 
d'aliments

entrades d'aliments 
(escoles sense cuina) comercialitzacióresidus residus

residus

Compostatge 
a l'hort

oferiment o 
comercialització

La visió
sistèmica ens
permet veure

allò que passa
al centre 

escolar, en 
relació amb

l’alimentació, 
com un tot
integrat.



Finques

Fàbriques Consum social

Escales: més enllà de l'escola

I més enllà de 
l’escola, està el 

sistema 
alimentari

comunitari o 
global.



Moviments 
socialsCiència 

escolar

Sabers no científics,
narratius, Indígenes, 

neoindígenes

Producció
(de l'hort escolar 
ecològic fins les 

finques) 

Transformació
(del taller de cuina fins 

les fàbriques) 

Consum
(del menjador escolar 

ecològic fins el consum 
en la societat)

�Ciència: Ecologia
�Tecnologia: Agricultura
�Social: Comunitat camperola

�C: Salut, ciència social
�T: Gestió
�S: Comensalitat

�C: Química
�T: Cuina 
�S: Diversitat cultural

co
m

po
sta

tg
e

collita

oferiment o 
comercialització

Escola

Cada àmbit
ens permet

treballar
diferents

dimensions, 
que entenem
que són 3: la 
científica, la 
tecnològica i 

la social

Però no de 
manera 

exclusiva: 
l’ecologia

simplement
és la ciència
privilegiada 

en l’hort, però
n’hi ha més.



Ciència 
escolar

Experiència (o “rescat”) amb l'hort / cuina 
/ menjador

Comunicació, llenguatge

Construcció de 
blogs (per gèneres 
d'escriptura)

Periodistes 
(comunicar les 
experiències)

Investigació
(entrevistes a avis/es 
del poble)

Presa de decisions
(sobre la 
tecnologia)

Sabers no científics,
narratius, Indígenes, 

neoindígenes

Valoració de la diversitat cultural i agroecològica: 
considerar els contextos culturals

(literatures 
“indígenes”)

Moviments 
socials

Transformació:
- pati
- menjador
- comunitat (ApS, finques, consum, TR) 

Visites

Viatges
(projecte lleure)

Propostes de treball pels
INS



Ciència 
escolar

Experiència (o “rescat”) amb l'hort / cuina 
/ menjador

Tecnologia

Perspectiva CTS:
Qüestions 
sociocientífiques

Canvi climàtic
Grans recaptes
Els preus
Els transgènics
...

Cultura material: artesania

Permacultura
Energies solars
Materials d'horts
...

Presa de 
decisions

ApS...

Sabers no científics,
narratius, Indígenes, 

neoindígenes

Tecnologies “sostenibles”
(fanga de doble mànec, 
compàs de corbes...) 

ecologia

Moviments 
socials

Comunicació, Skypes...

Impactes, 
històries reals



Recursos 1: PDE
- Comparació cicle verdures eco i industrials a can Monmany

- Discursos sobre Canvi Climàtic

- Gran Recapte Crític

- Propostes sobre un terreny i 2 models contra la crisi

- Anàlisi pel·lícules taquilleres

- Gènere i Sobirania Alimentària

- Educació en el Consum

- El cicle de la roba / Cicle de vida (visita punt verd) 

- La Ciutat Viva

- Mobilitat i atmosfera

- Gimkana roses de Sant Jordi (monis Picarau)

- Mòbils



Recursos 2: materials i humans

� Müesli

� Ortiga – can Monmany

� Projecte Cotacachi amb Picarau

� Primària (ApS, TR...)

� Pràctiques

� Vsf-Justícia Alimentària Global

� A21E



Proposta

� Petits projectes?

� Treball en xarxa?

� Escrivim?

Propostes:
- Fer hort  i plantejar-se tecnologies sostenibles

- Fer hort i dialogar amb pagesia per recuperació d'espècies autòctones amb història

- Fer hort i plantejar-se processos de decisió col·lectiva

- Fer hort i ajudar els altres a aprendre (ApS) o a millorar l'entorn (permacultura...)

- Fer hort i plantejar-se conceptes d'ecologia



Propostes:
- Acollir algú de fora i apropar-se a la seva base cultural, a la seva literatura.

- Acollir algú de fora i demanar diàleg amb la seva gent (a través de TIC).  

- Fer de comunicadors/es i escriure al blog en categories: entrevistes (avis, 
escoles...), anècdotes, reflexions, llenguatge científic, peus de foto, art, vídeos i Time-
Lapses...

- Analitzar la literatura i cine que relata la història i discursos del “període d'excepció
petrolífer”, anàlisi cultural.

- Interdisciplinarietat: (física) lleis termodinàmica, (biologia) ecologia i entropia, 
(economia) clàssica vs ecològica, (medi ambient) impactes economia clàssica, 
(història) petroli, (literatura) Las Uvas de la Ira, (química) química freda vs energètica, 
(tecnologia) tecnologies sostenibles  

- Descobrir “oficis sostenibles” (Mud Jeans... ).

- Que els joves de Picarau expliquin el seu projecte i obrin la porta al turisme 
responsable, al lleure i a l'anti-extractivisme.

- Decidir menús i ingredients.

- Cuina.

- ...



Sant Cugat del 
Vallès, 1 de 

desembre 2014


