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Resum 

Aquest treball és una proposta d’unitat didàctica per a l’assignatura de           

filosofia de primer de batxillerat a realitzar mitjançant la metodologia de projectes            

que conclou amb la creació d’un producte final, la sembra d’un herbari. El treball              

consta de dues parts principals; la primera inclou aquells apartats referents als            

objectius, la metodologia, la teoria, on es desenvolupa l’estat de la qüestió en relació              

als continguts de la unitat didàctica (filosofia de la biologia, marxisme, funcions i             

vigència de la filosofia), el sistema d’avaluació, els recursos, la temporalització i la             

seqüenciació de sessions i activitats. La segona part és la concreció d’aquesta            

proposta durant el meu període de pràctiques a l’IES Guillem Cifre de Pollença; hi              

trobem, per tant, la informació relativa al centre i als grups als quals he impartit               

classe, els imprevists que han sorgit i una avaluació general del projecte. Finalment             

es presenten les conclusions, els annexes i les referències bibliogràfiques. 

 

Paraules clau: metodologia per projectes, filosofia de la biologia, biodiversitat,          

marxisme, ODS. 

Introducció 

L’actualitat es presenta com un seguit permanent de crisis: ecològica,          

econòmica, migratòria, de l’educació, del treball, democràtica, de l’estat, de sentit,           

d’igualtat, de presència... Aquesta llista, lluny de ser exhaustiva, ens serveix per            

mostrar que el marc de referència en que ens movem avui en dia dista de ser                

representable mitjançant estructures i conceptes estables. No és d’estranyar, doncs,          

que una de les metàfores que més difusió ha tingut per parlar de l’actualitat, des que                

Bauman la va encunyar, sigui la de líquid; i sembla ser que, si no s’hi posa remei,                 

ens pot ben esquitar. 

D’aquesta llista, el punt que aquí més ens interessa és el de la crisi de               

l’educació. Sovint, crisi és sinònim d’oportunitat; i tenir una oportunitat en matèria            

d’educació té una gran importància puix que l’educació és la matèria prima a partir              

de la qual es poden formar les noves generacions amb les eines necessàries per a               
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afrontar amb seny el conjunt de problemàtiques a dalt esmentades. És evident que             

ens trobem en mig d’un canvi de paradigma educatiu on es sap allò que no funciona                

però encara no s’ha arribat a un acord comú vers la direcció que s’ha de prendre                

(Nussbaum, 2015; Harari, 2018:364). En aquest context han sorgit multitud de           

propostes que defineixen noves línies d’actuació, ja sigui en forma de modificació            

curricular (a nivell estatal, la inclusió de les competències de la LOMCE), noves             

metodologies (treball per projectes, aprenentatge servei, treball cooperatiu…),        

diferents sistemes d’avaluació, un nou paper del professorat, etc. 

És dins aquesta amalgama de propostes, més o menys innovadores, on se            

situa el present treball. Prenent uns elements de la metodologia de treball per             

projectes i d’altres del treball cooperatiu, elaborant un sistema d’avaluació específic i            

a partir dels elements teòrics que es desenvolupen en els següents apartats he             

preparat una unitat didàctica per a realitzar a l’assignatura de filosofia de primer de              

batxillerat i que, a més dels ítems del currículum relacionats principalment amb la             

filosofia de la biologia, amb la relació entre la natura i la cultura i amb el marxisme,                 

inclou diferents elements transversals com el medi ambient, la salut, l’agricultura, les            

relacions locals, la cultura de centre, etc., que ens permeten fomentar que l’alumnat             

treballi també les competències clau.  

Finalment, aquest treball té també una vessant experimental, doncs         

paral·lelament a l’elaboració del treball s’han anat aplicant les activitats proposades           

a les classes que he impartit durant el període de pràctiques, fet que m’ha servit de                

retroalimentació i per a arrelar la teoria a la pràctica; d’aquí el títol del treball:               

“Cultivem Filosofia”. Tot junt, s’ha concretat en un producte final: la sembra d’un petit              

herbari aromàtic al pati de l’IES Guillem Cifre de Colonya millorant, per afegitó, un              

petit espai del centre. En definitiva, el que segueix és la meva manera d’afrontar              

aquesta oportunitat. 
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a) Primera part 

1. Objectius  

1.1. Objectius generals 

Els objectius generals d’aquest treball són principalment dos: 

a) L’elaboració d’una unitat didàctica per a l’assignatura de filosofia del primer           

curs de batxillerat amb la corresponent fonamentació teòrica, curricular i          

metodològica. 

b) L’exposició de com s’ha aplicat i adaptat aquesta unitat didàctica durant la            

meva experiència com a docent en pràctiques a l’institut IES Guillem Cifre de             

Colonya tenint en compte els espais i recursos concrets del centre.  

1.2. Objectius específics: continguts i competències 

A continuació es detallen els ítems dels currículum i les competències clau 

que es treballen de forma directa en aquesta unitat didàctica.  

● El següent quadre relaciona les competències amb la seva funció. A l’apartat 

7 es pot consultar la sessió concreta de la unitat didàctica on es treballen. 

Competència Funció 

Comunicació 
lingüística (CL) 

Ordenar els pensaments, raonar, argumentar, valorar i       
respectar les opinions dels altres. 

Competències 
bàsiques en ciència i 
tecnologia (CCT) 

Identificar els problemes filosòfics plantejats per la ciència        
referents a la condició biològica i cultural de l’ésser humà. 

Competència digital 
(CD) 

Emprar eines informàtiques per a la recerca o l’exposició         
d’activitats. 

Aprendre a aprendre 
(AA) 

Adquirir estratègies per a desenvolupar l’autonomia i la        
iniciativa personal. 

Competències socials 
i cíviques (CSC) 

Identificar i abordar problemes filosòfics de manera crítica        
i rigorosa, emprant el diàleg i l’argumentació. 

Consciència i 
expressió culturals 
(CEC) 

Distingir les característiques que defineixen la ciència       
enfront d’altres sabers. 
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● La següent taula relaciona els continguts curriculars amb l’apartat 3. Part           

teòrica i a l’apartat 7 es poden veure les sessions concretes de la unitat              

didàctica on es treballen aquests continguts: 

Continguts Apartat 
teoria 

1. Les implicacions filosòfiques de l’evolució: la construcció de la pròpia           

identitat i la dialèctica naturalesa-cultura en el procés d’antropogènesi 

3.1 

2. Filosofia i biologia: la dialèctica naturalesa-cultura en el procés de           

construcció de la identitat humana 

3.1 

3. Alienació i ideologia segons Marx 3.2 

4. Funcions i vigència de la filosofia 3.3 

1.3. Objectius transversals 
Els objectius transversals d’aquest treball son varis: per una banda, es tracta de             

relacionar els continguts curriculars amb la filosofia contemporània amb el suport de les             

dades que proporcionen altres disciplines i, per l’altra, relacionar la teoria amb el             

coneixement i la cura de la naturalesa i del nostre entorn. En un sentit general, els podem                 

situar dins la línia oberta per la Oficina de Cooperació i Sostenibilitat de la UIB amb el                 

programa l’Agenda 2030 . Aquesta agenda fa referència a la voluntat d’assolir els            1

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), estipulats a l’any 2015 i que           

segons la web oficial de les Nacions Unides (ONU, 2019), són un clam per l’adopció               

de mesures destinades a l’eliminació de la pobresa, a la protecció del planeta i a               

garantir la pau i la prosperitat per a totes les persones. Aquest clam s’ha concretat               

en disset objectius i són un aprofundiment en els Objectius de Desenvolupament del             

Mil·lenni, els vuit propòsits que es van establir a l’any 2000 per a ser aconseguits a                

l’any 2015. A la llista dels vuit Objectius del Mil·lenni, que tenen sobre tot un caràcter                

1 Es pot consultar la informació relativa a aquest programa a la web: 
https://cooperacio.uib.cat/EpD/recursos-EpD/Exposicions-OCDS/Exposicio-Agenda-2030/ 
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social, els ODS hi han afegit noves esferes com les del canvi climàtic, la desigualtat               

econòmica, la innovació, el consum sostenible i la pau i la justícia. Dels disset              

objectius , el projecte que aquí es proposa treballa de forma directa els següents : 2 3

A. L’educació de qualitat (ODS 4): es treballa mitjançant la diversitat de           

metodologies, vinculades a una educació més inclusiva, en la varietat de           

temes i d’objectius transversals i en la relació que es dóna entre la teoria i la                

pràctica. 

B. Innovació i infraestructures (ODS 9): seguint les recomanacions        

metodològiques del currículum, s’ha tractat de llegir els ítems dels continguts           

amb originalitat, combinant diferents metodologies i creant una narració lineal,          

vinculada amb la pràctica, que té com a resultat una millora concreta de les              

infraestructures del centre, la sembra d’un herbari al pati. 

C. Salut i benestar (ODS 3): a partir de la sembra de l’herbari s’aprendran les              

propietats medicinals de diverses plantes , a més dels efectes en sí positius            4

per a la salut que té el fet d’estar en contacte amb la naturalesa. 

D. Ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), consum i producció responsables          

(ODS 12), Vida dels ecosistemes terrestres (ODS 15): aquests objectius es           

treballen mitjançant la teoria i la pràctica, relacionant els continguts de           

l’apartat 3.3. amb la creació del producte final, un herbari que es en sí mateix               

una millora de l’ecosistema terrestre i una font de consum i producció            

responsable.  

E. L’aliança pels objectius (ODS 17): treballar de forma pedagògica els altres           

objectius és ja una manera d’aliança, a més aquest treball dedica un apartat             

que exposa diferents mesures que es donen en diversos nivells de concreció            

per a una vida sostenible.  

2. Metodologia 

Una de les idees principals que recorre tot l’apartat teòric és que la varietat és               

enriquidora. Aquest principi s’aplica també a la metodologia en tant que utilitzar una             

2 Es pot consultar la llista completa dels ODS al següent enllaç: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
3 A l’apartat 7 Seqüenciació… s’indica en quina sessió concreta es treballa cada objectiu. 
4 Veure  apartat Annex 4: Producte final. 
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diversitat de metodologies fomenta una major inclusió educativa, a l’hora que fa que             

la realització del curs sigui més amena tant per l’alumnat com pel professorat. A              

continuació es detallen les principals línies metodològiques: 

2.1. Treball per projectes 

Si prenem la proposta didàctica en el seu conjunt hi destaquen les            

característiques de la metodologia del treball per projectes. Aquesta metodologia es           

pot observar en el fet que es parteix d’un repte i s’arriba a un producte final i la seva                   

aplicació troba els seus fonaments en les orientacions metodològiques del          

currículum, on podem llegir que s’aconsella “emprar una metodologia activa en què            

es fomenti la participació de l’alumne a través de l’experimentació [...] s’ha de             

procurar que les activitats plantejades siguin tan reals, coherents i funcionals com            

sigui possible. Cal aprofitar tots els recursos que es tinguin a l’abast per oferir als               

alumnes tasques que els resultin estimulants” .  5

La metodologia de treball per projectes es defineix per una narrativa que va             

des de l’inici, amb la projecció d’un repte (en el cas d’aquesta proposta, el              

coneixement de remeis casolans per mantenir la salut), cap al final, amb la             

realització d’un producte final (un herbari), servint les sessions d’entremig per a la             

investigació relacionada amb la temàtica i els ítems del currículum. A més podem             

distingir dos àmbits diferents en els quals es realitzarà el projecte: el formal (a              

l’interior del centre i que servirà per a l’aprenentatge més teòric) i l’informal (espais              

alternatius, les relacions personals de cadascú i el pati, que serviran per a la recerca               

d’informació, la localització d’espais disponibles i l’elaboració del producte final).          

L’objectiu principal que té l’aplicació d’aquesta metodologia és el d’interrelacionar els           

ítems del currículum a les competències, als objectius ODS i a l’experiència pràctica,             

per tant, aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure; d’aquesta manera s’obre la                

possibilitat de connectar diferents realitats i disciplines. Podem resumir les passes           

d’un projecte en els 3 punts següents (Hernando, 2015:91): 

A. Disseny:  

5 Extret directament del currículum de filosofia de batxillerat, pàgina 3. Disponible a             
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat_lomce/filosofia_batx.pdf el 5/4/19 
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a) Introducció del repte i del context: relacionar els continguts de filosofia de la             

biologia i de l’antropologia amb una pràctica agrícola. 

b) Presentació d’un producte final: un herbari de plantes aromàtiques i          

medicinals. 

c) Relació amb el currículum: veure apartat 1.2. Objectius específics: continguts          

i competències. 

d) Sistema d’avaluació: veure apartat 5. Avaluació 

e) Temporalització: veure apartat 7. Seqüenciació de sessions i activitats. 

f) Investigació dels recursos disponibles: reconèixer l’entorn del centre, trobar         

un espai per a cultivar, cercar afinitats, veure apartat 6. Recursos, espais i             

temporalització. 

B. Creació: 

a) Realització de la unitat didàctica: veure apartat 7. Seqüenciació de sessions i            

activitats. 

C. Mostra 

a) Creació del producte final: veure apartat 7, sessió 7. 

b) Desenvolupar la mostra: veure apartat 7, sessió 7. 

c) Avaluació: veure apartat 5.1. Eines d’avaluació docent. 

d) Autoavaluació: veure apartat 5.2. Avaluació del projecte. 

e) Establir línies per a relacionar-lo amb altres activitats del projecte educatiu. 

En resum, com bé exposa Alfredo Hernando (2015:88) la virtut de           

l’aprenentatge per projectes es troba en el fet que col·loca l’alumnat al centre i              

ofereix la possibilitat de ser adaptat i realitzat a qualsevol entorn, simplement s’ha de              

llegir el currículum amb creativitat, de manera que l’alumnat sentirà una motivació            

més profunda (a més, l’organitzador també pot triar un tema que realment l’interessi             

i llavors serà font de motivació per a tota la resta) per a assolir un aprenentatge                

significatiu.  

2.2. Aprenentatge cooperatiu 

Podem definir l’aprenentatge cooperatiu com a un conjunt de procediments          

d'ensenyament que parteixen de l'organització de l’aula en petits grups heterogenis           

on l’alumnat treballa conjuntament de manera coordinada per resoldre activitats          
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acadèmiques a l’hora que aprofundeix en el seu propi procés d’aprenentatge.           

Seguint el currículum, podem dir que aquesta pràctica és fonamental per a que             

l’alumnat millori les seves destreses així com per refermar la part teòrica. 

En el disseny de la unitat didàctica hem inclòs tècniques cooperatives amb            

l’objectiu de continuar amb l’enfocament competencial per a treballar els continguts           

curriculars implicant els participants en la recerca d’acords i en l’autoorganització de            

les tasques (Ruda, A., 2013). Podem trobar el desenvolupament de les activitats            

cooperatives concretes al disseny de la unitat didàctica (sessió 2, 3, 4, 7, 8) i als                

annexes corresponents. A més d’aquestes activitats i en concordança amb la           

metodologia de projectes es demanarà la cooperació de l’alumnat constantment          

amb l’objectiu d’engrescar-lo i fer-lo partícip de la construcció del coneixement. 

Cal tenir en compte, no obstant, que plantejar una activitat cooperativa no            

implica necessàriament que s’estigui treballant cooperativament sinó que necessita         

d’una actitud activa per part del docent, que aquest prengui el rol de facilitador i               

estigui sempre present per evitar la corrupció de l’activitat. A més, sovint els             

mateixos equips de treball, si estan motivats, tenen la capacitat per a resoldre els              

possibles problemes que puguin sorgir durant les activitats. 

2.3. Classe magistral 

Al disseny de cada sessió s’hi inclou una part d’exposició per part del docent.              

Actualment es parla molt de que un curs fonamentat sobre les classes magistrals del              

professorat no afavoreix l’aprenentatge, no obstant, una certa dosis d’exposició ben           

dirigida pot resultar molt útil per a l’assoliment de determinats continguts i per             

aconseguir un bon clima a l’aula. La clau de l’èxit de l’exposició oral rau en la                

disposició i l’habilitat del conferenciant (vocalització, contacte visual, gesticulació,         

mobilitat per l’espai, domini de la temàtica, donar exemples, humilitat, etc.). A més,             

per fer l’exposició més dinàmica és convenient fer aturades i preguntes a l’alumnat             

per veure si realment es segueix el fil de la temàtica. 

2.4. Debats, gamificació i rutines de pensament 

Finalment, encara que en menor mesura, s’inclouen dinàmiques de debat, de           

gamificació i rutines de pensament de forma transversal. El debat (veure sessió 2,             
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apartat 7) és una eina essencial per a la filosofia des dels seus orígens; treballa la                

capacitat argumentativa i expositiva així com les competències d’expressió i          

consciència cultural i lingüística. 

La gamificació té la característica principal de que situa a l’usuari en una             

experiència de joc sense que això vulgui dir necessàriament que s’estigui jugant,            

sinó que aquell moment es viurà com un joc (Ripoll, 2015). En aquest disseny              

s’inclou una activitat gamificada (sessió 3, apartat 7) amb l’objectiu de consolidar i             

concretar els elements teòrics treballats amb anterioritat de forma amena. Si es            

realitza l’activitat-joc correctament pot servir pujar la nota, com es detalla a l’apartat             

d’avaluació. 

Podríem resumir la rutina de pensament amb les tres passes següents:           

pensar, visualitzar, actuar. Aquesta rutina es treballa de forma transversal durant           

tota la unitat. En el nivell més general, la metodologia de treball per projectes implica               

ja aquests tres moments i es dedicarà un temps específic per a pensar, entendre              

(sessions 2-5, apartat 7) i projectar (sessió 1 i 6) el producte final abans de la seva                 

realització efectiva (l’herbari, sessió 7), de manera més concreta, durant les           

diferents sessions s’incitarà a l’alumnat, tant en les tasques cooperatives com en les             

individuals, a pensar i visualitzar abans de pronunciar-se o de respondre un exercici. 

3. Part teòrica: De la filosofia de la biologia a les varietats locals  

En aquest apartat teòric es fa un recorregut temàtic que lliga diferents temes             6

(continguts curriculars, objectius transversals i informació addicional) i que         

constitueix el suport teòric necessari per a desenvolupar la unitat. Es parteix de la              

filosofia de la biologia, exposant alguns dels seus conceptes més importants i            

s’arriba a la qüestió de la relació dialèctica cultura-natura. Després segueix un punt             

dedicat a la biodiversitat, a la relació que manté amb la cultura i a la seva situació en                  

el marc del capitalisme global, moment en què es fa referència als conceptes             

marxistes d’alienació i ideologia que ens permeten interpretar aquest procés així           

com a l’erosió genètica vinculada a l’activitat d’empreses multinacionals. Una          

vegada constatat que la biodiversitat està en retrocés, es presenten una sèrie de             

6 Tota la part teòrica es troba resumida en un mapa conceptual, veure Annex 2. 
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mesures per a la seva preservació que van del nivell més general (amb propostes              

de la ONU) fins al local, amb les iniciatives de conèixer, recuperar i conservar les               

varietats locals de les Illes Balears. 

Finalment, a mode de conclusió, es presenta un petit apartat sobre les            

funcions i vigència de la filosofia, així com una proposta de continuació d’aquesta             

part teòrica en futures unitats didàctiques tractant el tema de l’ètica. 

3.1. La dialèctica cultura-natura 

La filosofia de la biologia és aquella rama de la filosofia de la ciència que               7

pren a la biologia com a objecte d’estudi i que, per tant, profunditza també en el                

coneixement sobre l’ésser humà i les seves relacions. Aquesta vessant de la            

filosofia té com a finalitat l’anàlisi de conceptes com evolució, selecció natural,            

reduccionisme, determinisme genètic, antropogènesi, atzar, espècie, i la seva         

relació amb altres conceptes teòlogics o antropològics com el de creacionisme o el             

de cultura. 

Tant la biologia, com l’antropologia cultural, com la teologia, han intentat           

donar respostes satisfaents a la pregunta per la condició humana. En primer lloc,             

podem definir el creacionisme com a aquella doctrina teològica que veu en les             

forces sobrenaturals (pel que fa a la nostra cultura, el monoteisme bíblic) l’origen de              

les coses i de l’ésser humà. Aquesta concepció ha estat hegemònica durant molt de              

temps i encara ara s’hi poden trobar defensors; no obstant, es tracta més d’una              

qüestió de fe que pertany a l’àmbit de la religió que no pas d’una qüestió racional.  

Per altra banda, el desenvolupament de les ciències de la natura i les             

humanitats han construït explicacions alternatives basades en el mètode científic          

que si bé han permès fer grans avenços en el coneixement que es té de l’ésser                

humà i del seu entorn, sovint, han tendit al reduccionisme per a establir afirmacions              

sobre la seva naturalesa. Seguint a Solana (1999) podem dir que en l’àmbit de la               

biologia, es consideren explicacions reduccionistes aquelles que exposen que la          

naturalesa humana està determinada pels gens i que existeix una cadena de            

causalitat, una prelació ontològica, que va des dels gens als individus i d’aquests a              

7 Al llibre Filosofia de la biologia (1996) d’Elliot Sober hi podem trobar plantejada la problemàtica                
filosòfica principal de la teoria de l’evolució. 
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la societat. El determinisme biològic postula que la biologia és l’únic element            

essencial per a entendre la condició humana, que la nostra natura està prescrita als              

nostres gens. Al costat oposat hi trobem el reduccionisme cultural, entès com a             

aquella corrent que veu l’ésser humà com una tabula rasa, un full en blanc des del                

naixement que serà omplert a partir de la interacció amb el medi. Els defensors              

d’aquesta postura pensen que els comportaments dels individus i les societats no            

són més que un reflex de les forces culturals que els travessen i que, en definitiva, la                 

condició i les diferències humanes es poden entendre perfectament al marge de la             

biologia. Una i altra postura, encara que aparentment oposades, tenen molt en comú             

ja que es basen en la reducció a un únic element per a explicar la condició humana.                 

L’atractiu d’aquestes explicacions es troba més en la simplicitat en que presenten            

les respostes que en la seva veracitat, doncs el fenomen és molt més complex.  

De front a aquesta postura es pot trobar una altra corrent, crítica amb el              

reduccionisme i que podem classificar d’antideterminista. El punt de partida de           

l’antideterminisme és la idea que la relació entre el medi, els gens, l’organisme i la               

societat és molt complexa i que, com a tal, només pot admetre una explicació              

complexa. Aquesta problemàtica ha conduït a elaborar conceptes que hi puguin           

donar resposta i que venen de diferents àmbits com, per exemple, des de             

l’antropologia concepte de bioculturalisme (Solana, 1999), des de la filosofia la           

biopolítica de Foucault o el concepte de forma-de-vida d’Agamben (2014), o des de             

la biologia amb l’epigenètica (Tolosa, 2017). 

Sense endinsar-nos més en aquestes teories, sols cal tenir en compte que la             

simplicitat del reduccionisme és enganyosa i que per a oferir una explicació no             

reduccionista que tingui validesa ha de d’estar basada en les evidències de la             

biologia i de l’antropologia i entendre que la seva relació és complexa: un procés              

dialèctic. 

Per afrontar aquesta problemàtica és necessari tenir en compte la teoria de            

l’evolució i el mecanisme de la selecció natural (entès com a aquell el procés segons               

el qual les espècies es van modificant mitjançant la supervivència i reproducció dels             

més aptes i que permet l’adaptació a l’entorn), ja que ens permet comprendre els              

processos naturals que han produït els diferents paisatges i ecosistemes, passats i            

presents, que configuren el conjunt de la naturalesa. És dins aquest vast procés             
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evolutiu on, fa uns 70.000 anys, una sèrie d’homínids van protagonitzar la revolució             

cognitiva que caracteritza l’estadi en que es troba actualment l’homo sapiens           

(Harari, 2015). En un sentit històric, és aquí on se situa l’antropogènesi. 

El que caracteritza el procés d’antropogènesi, el sorgiment de l’ésser humà,           

és la revolució cognitiva, és a dir, l’adquisició de la capacitat simbòlica que obre la               

possibilitat de la cultura, de crear ficcions intersubjectives que permeten la           

col·laboració a gran escala a partir del sentiment pertinença a un grup malgrat no              

se’n coneguin els seus membres (Harari, 2015). Per tant, la natura i la cultura de               

l’ésser humà formen part d’un continuum i no una oposició; dit amb les paraules de               

M. Harris (1974:89), la forma principal d’adaptació biològica de l’ésser humà no és             

l’anatomia sinó la cultura. Una altra particularitat d’aquest procés és que no ens             

defineix només com a sers biològics, psicològics i socials sinó que d’aquesta            

dialèctica sorgeix també la identitat que la humanitat s’atribueix a ella mateixa,            

identitat que està en permanent canvi depenent de les diferents creences o de les              

noves evidències que van apareixent i que forcen la modificació dels nostres            

paradigmes d’autocomprensió . 8

Com a conclusió d’aquest apartat podem dir que la dialèctica que es dóna             

entre els conceptes de l’antropologia i els de la biologia ens instaura en un esquema               

que ens permet passar del nivell macro al micro sense canviar de marc teòric. Per               

tant, podem interpretar tot allò relacionat amb l’ésser humà ja sigui en un nivell més               

general, per exemple, el rizoma de l’evolució de l’homo sapiens, o en un de màxima               9

concreció, com l’existència d’una varietat de meló que només es coneix en alguns             

pobles de Mallorca . Podem trobar multitud d’exemples on es manifesta la           10

dialèctica cultura-natura i que formen part de processos comuns a tota la humanitat,             

però que adopten formes molt diverses segons la forma de vida de cada cultura; es               

8 Diferents punts de vista han marcat la autoidentificació de l’ésser humà; des del creacionisme (fills                
d’un déu), a la teoria de l’evolució (homo sapiens), les primeres teories antropològiques liberals              
(homo lupus, popularitzada per T. Hobbes al Leviatà), a teories socio-econòmiques (homo            
aeconomicus de J. Stuart Mill, 1836), fins a teories bio-tècnològiques (homo deus de N. Harari, 2016).                
Malgrat tot, aquests intents són més un reflexe del paradigma des del qual es parla que d’un criteri                  
unívoc sobre la naturalesa humana. 
9 Es pot trobar un desenvolupament d’aquest concepte al llibre Rizoma de Deleuze i Guattari (1976). 
10 L’Associació de Varietats Locals està duent a terme una gran tasca per a catalogar i recuperar                 
aquestes varietats, veure apartat 3.3. Mesures de preservació: de l’àmbit global al local. 
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poden destacar els temes de la salut i la medicina, l’alimentació (cada cultura ha              11

desenvolupat una visió i unes tècniques concretes i, si som el que mengem - més               

allò que ens inoculem, injectem o respirem - llavors cada cultura ens dota d’una              

natura particular), la sexualitat, la vestimenta, i fins i tot en la nostra manera de               

defecar i orinar, procés en principi completament natural i integrat dins l’ecosistema,            

però que ha estat modelat de forma meticulosa per la cultura, en el nostre cas               

inventant una arquitectura concreta (banys i vàters separats per un binomi sexual),            12

un sistema de conducció d'aigües residuals i de depuració i que reverteix novament             

els seus efectes sobre la natura, en aquest cas, en forma de contaminació. En tots               

aquests àmbits de la vida ens trobem en una cruïlla entre la naturalesa i la cultura                

en tant que cada cultura es basa en unes pràctiques que acaben conformant la seva               

natura, la seva antropogènesi particular entesa aquesta vegada no des d’un punt de             

vista històric sinó filosòfic, és a dir, no com un fet que va succeir d’una vegada per                 

totes en un passat remot, sinó com un procés que no cessa mai d’advenir              

(Agamben, 2014:265). 

3.2. La situació de la biodiversitat en la cultura capitalista global 

Si tornem una mica enrere i ens situem en el nivell més general de la teoria                

de l’evolució, podem dir que l’origen de la vida i milions d’anys de selecció natural               

com a motor per a la reproducció i expansió de la vida adaptada a cada ecosistema                

concret ha tingut com a resultat una gran varietat de formes en que aquesta es               

manifesta: la biodiversitat . Cenyint-nos a una definició estandarditzada, podem         13

entendre aquest concepte com a “la variabilitat d’organismes vius de qualsevol           

origen, inclosos, entre altres, els ecosistemes terrestres, marins, altres ecosistemes          

aquàtics, i els complexos ecològics dels quals formen part; incloent la diversitat dins             

de cada espècie, entre les espècies i entre els ecosistemes” (ONU, 1992:3). . 

Amb tot, aquesta tendència vital i natural cap a la diversificació sembla            

trobar-se actualment en recessió a causa de diversos factors relacionats amb           

11 Un estudi sobre la relació entre l’alimentació, la cultura local i la globalització el podem trobar a                  
(Millán, 2000). 
12 Beatriz Preciado fa un anàlisi d’aquesta arquitectura al seu article Basura y género (2013). 
13 El valor d’aquesta diversitat és quasi incommensurable: les xifres oscil·len entre els 3,6 i els 100 
milions d’espècies, encara que hi ha un cert consens entorn als 10 milions (Fernández, 2015) 
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l’activitat humana: agricultura, indústria, contaminació, desforestació… L’erosió       

genètica o pèrdua de biodiversitat , entesa com a “la disminució d’espècies           14

vegetals i animals, així com la consegüent pèrdua de variabilitat genètica” (Socies,            

2013:82), és un dels elements que caracteritza l’antropocè (Lena, 2018) i que, des             

de l’òptica que aquí es treballa, podem considerar com a aquell punt en que la               

dialèctica entre cultura i natura predominant afecta a la totalitat de la biosfera creant              

forts desequilibris amb conseqüències imprevisibles a llarg plaç, però amb efectes ja            

irreversibles (per exemple, l’extinció d’una espècie).  

La tendència de la naturalesa cap a la diversitat ha trobat un fort opositor en               

les forces que maneja la humanitat d’ençà que aquesta va abandonar els seus             

hàbits com a caçador i recol·lector. L’abandonament del nomadisme i l’establiment           

d’assentaments estables va crear la necessitat de dedicar grans extensions de           

terreny a l’agricultura, fet que va tenir com a conseqüència la reducció de la flora i la                 

fauna dels voltants dels nuclis de població. Aquesta nova situació va propiciar el             

creixement demogràfic d’aquelles poblacions que aconseguien organitzar la seva         

alimentació a gran escala, pagant el preu de baratar la frescura, varietat i qualitat              

dels seus aliments per la seguretat dels cereals (Harari, 2015). No obstant, aquesta             

reducció del nombre d’aliments consumits es veia complementada per un procés           

tradicional i descentralitzat de selecció genètica que produïa una gran diversitat de            

cereals i vegetals, molts dels quals s’estan perdent en el present . Aquesta            15

diversificació agrícola s’anomena biodiversitat cultivada o agrodiversitat i es defineix          

“com el resultat d’un procés mil·lenari d’interacció entre la naturalesa i l’ésser humà             

per mitjà de la pràctica agrària (…) [que] es basa en el maneig i la selecció                

innovadora dels recursos naturals per part dels pagesos i pageses al llarg de la              

història” (Socies, 2013:9). Per tant, malgrat l’expansió de la humanitat arreu de la             

Terra, les seves pràctiques agrícoles tradicionals i diversificades semblaven         

conservar aquesta tendència a la diversitat de la naturalesa.  

La història més revela com diferents esdeveniments històrics ens han conduït           

cap a la globalització. A través d’aquest procés la cultura occidental ha esdevingut             

14 Hi ha més d’un milió d’espècies en perill d’extinció per culpa de l’activitat humana (Sánchez, 2019) 
15 A nivell local, trobem un clar exemple d’aquesta situació: mentre que als anys 50 a Mallorca hi                  
havia 15 varietats de blat, avui en dia només es cultiven el de xeixa, el barba, i en menor quantitat el                     
xeixa garonsona i el mort (Socies, 2013:24). 
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global (expandint arreu el seu sistema econòmic, polític i tècnic) ja que es“suporta             

en valors socioculturals etnocèntrics que parteixen d’una cultura local expandida”          

(Millan, 2000), de tal manera que hi ha autors que parlen de que després de la fase                 

imperialista que va caracteritzar el període posterior a la segona guerra mundial, el             

que existeix avui en dia és un sol imperi global (Hardt i Negri, 2002). Dins aquest                

marc global s’ha fet hegemònica la tendència a valorar-ho tot des de l’òptica de              

l’economia capitalista.  

En filosofia, si es parla de capitalisme és difícil no parlar de Marx. Aquest              

filòsof va analitzar el sistema aquest sistema econòmic i cercar línies per a la seva               

superació. En aquest sentit, va desenvolupar diferents conceptes per a interpretar el            

procés dialèctic entre l’ésser humà i les condicions materials que l’envolten. Alguns            

dels més importants són el concepte d’alienació econòmica, referit a la situació            

d’estranyament que pateix el treballador dins el sistema capitalista, d’alienació          

política, entesa com a la separació entre la societat civil i l’estat que, mentre hauria               

d’estar al servei de tots els ciutadans, serveix als interessos de la classe dominant              

(Prestel, 2016:227) i, finalment, el d’alienació relacionat amb la ideologia, entès com            

el “conjunt de creences i representacions distorsionades que justifiquen         

determinades situacions històriques tot presentant-les com a naturals” (Prestel,         

2016:224). La ideologia té una funció legitimadora que, a partir de la distorsió de la               

visió de la realitat, fa que la major part dels membres dels ciutadans acceptin una               

determinada situació social com si aquesta fos natural. La religió com a opi del poble               

era la metàfora paradigmàtica de la ideologia de la seva època; avui en dia es               

podria parlar de la cosmovisió de l’espectacle i del consum, més relacionat amb             

l'eufòria de l’alcohol que amb l’endomissament de l’opi.  

La ideologia capitalista és un sistema de creences, una fe que incita a veure              16

la naturalesa com a un mer conjunt de “recursos naturals” i a la humanitat com a                

simple “capital humà” . Aquesta òptica, íntimament lligada al sistema d’explotació          17

dels “recursos naturals i humans”, aliena a la humanitat de la naturalesa i d’ella              

16 La idea de que el capitalisme té un nucli essencialment religiós va ser desenvolupada, radicalitzant                
la línia oberta per M. Weber al llibre L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme, per W. Benjamin amb                  
l’article El capitalisme com a religió (1921) i continuada per Agamben en un article homònim (2013). 
17 Un anàlisi i una crítica d’aquesta concepció es pot trobar al llibre Ahora del Comité Invisible (2017,                  
103-107). 
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mateixa a l’hora que legitima qualsevol acció realitzada en nom del creixement            

econòmic, amb greus perjudicis per la biodiversitat de la flora, la fauna i de la               

cultura. 

La pèrdua de diversitat biològica i cultural per motius econòmics es pot            

apreciar en àmbits molt diferents: des del desboscament de les selves tropicals            

(considerats els pulmons del planeta), a la disminució d’un 60% de la població de              

vida silvestre en poc més de 40 anys , fins a la reducció de la varietat (i qualitat) de                  18

l’alimentació humana en tant que dels 20.000 productes comestibles susceptibles          19

de formar part de la nostra dieta, només de 200 se’n fa un ús significatiu i d’aquests                 

només 100 són comercialitzants internacionalment (Socies, 2013:24). A més, sols          

10 aliments conformen la dieta bàsica del 66% de la humanitat i el blat, el blat de                 

moro i l’arròs són la base alimentària d’entre un 40 i un 50% de la població mundial                 

(Cantos, 2012 i Socies, 2013:15). 

Si prenem el cas de l’alimentació humana a gran escala, trobem que els             

grans monocultius es solen relacionar amb monopolis o oligopolis de la producció            

d’aliments entre els quals hi destaca la multinacional Monsanto (actualment          

absorbida per Bayer), empresa a la qual hi dedicarem unes línies com a exemple              

paradigmàtic d’una activitat que va directament en contra de la biodiversitat. Al 2014             

aquesta empresa controlava el 90% de la producció de llavors modificades           

genèticament i el 26% de la seva comercialització. Entre tres empreses controlen el             

53% de compres i vendes a nivell mundial i entre deu el 75% (Vivas, 2014). Per a                 

arribar a aquesta situació de control Monsanto no ha escatimat en esforços per             

acabar amb varietats locals de llavors, interposant demandes a agricultors          

tradicionals o creant patents sobre llavors que havien estat usades pels pagesos            

des de temps immemorials, tot amb l’objectiu de controlar l’essència de l’alimentació            

per a augmentar la seva rendibilitat. Però el seu negoci agroalimentari no acaba             

aquí sinó que també és la quinta empresa d’agroquímica a escala mundial (això             

18Informe Planeta Vivo  (WWF, 2018). 
19 Segons les estimacions fetes per la FAO (facció de la ONU que es dedica a l’alimentació), la                  
situació mundial de la conservació dels recursos genètics de les espècies alimentàries és la següent:               
del 1500 al 1850 es perdia una espècie cada deu anys; del 1850 al 1950 una cada any; del 1950 al                     
1990, deu espècies cada dia; del 1990 al 2002, una espècie cada hora. Aquesta organització               
considera que els darrers anys s’han perdut el 90% de varietats que es cultivaven al començament                
del s.XX (Socies, 2013:24). 
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abans de juntar-se amb Bayer, que al 2014 era la segona d’aquesta escala). Per              

tant complementa la seva activitat fomentant l’ús d’herbicides, insecticides,         

fungicides, etc., que ven als mateixos camperols que també els hi han de comprar              

les llavors per culpa de les patents . Aquests elements tenen un impacte            20

mediambiental i cap a la salut de les persones molt greu, havent-se interposat             

multitud de denúncies de gent que s’ha vist afectada . A més, només als Estats              21

Units, s’estima que han aparegut unes 130 noves herbes resistents als herbicides,            

amb el consegüent augment d’aplicació de dosis i de contaminació de l’entorn            

(Vivas, 2014). El fet que durant l’ansiós procés de produir monocultius eliminant la             

competència vegetal apareguin noves espècies resistents (que també han de ser           

eliminades amb encara més herbicida) demostra que, malgrat tot, la tendència a la             

biodiversitat persisteix, fornint-nos d’un nou exemple per a explicar els mecanismes           

evolutius d’adaptació per selecció que, en aquest cas, ja té poc d’exclusivament            

natural sinó que està completament inserit dins la dialèctica amb la cultura, encara             

que com a efecte indesitjat. 

Com ja s’ha vist, la imposició de la uniformitat per sobre de a diversitat no és                

només biològica sinó també cultural (Socies, 2013:23) i, per tant, podem parlar no             

només d’erosió biològica per referir-nos a la desaparició de les varietats de fauna i              

flora locals sinó també de l’erosió cultural present en l’extinció de formes de vida ,              22

fet que es reflecteix clarament en la crua i continua desaparició de llengües             

minoritàries , que és al mateix temps una visió del món que s’apaga (UNESCO,             23

2017). A més, amb la globalització, les diferències culturals que es conserven sovint             

són alienades i fagocitades per la lògica de la productivitat de manera que les              

tradicions es veuen reduïdes a un folklore basat en la rendibilitat, un succedani             

20 Després de molts abusos cap als pagesos locals, actualment ja hi ha sentències que s’han                
pronunciat en contra de la patent d’alguna llavor per part de Monsanto, argumentant que si només ha                 
realitzat una modificació no pot patentar la llavor que ja existia a la naturalesa (Lombardi, 2016). 
21 L’herbicida de Monsanto Rondaup ha estat declarat cancerígen. 
22 La tendència a l’homogeneïtat de valors no es dóna només de la cultura capitalista cap a fora, sinó                   
també cap a dins a partir del procés de normalització en el sentit que li dóna Foucault (1984). Aquest                   
procés ha castigat meticulosament la divergència de la norma; per l’educació és especialment             
necessari tenir en compte les situacions d’opressió patides pel col·lectiu LGTBI+ o pels pertanyents al               
col·lectiu de la neurodiversitat atípica. Segons Blume (1998), la neurodiversitat pot ser tan important              
per a la humanitat com ho és la biodiversitat per a la vida en general. 
23 S’estima que mor una llengua cada dues setmanes i que a final de segle hauran desaparegut la                  
meitat de les 7000 que es parlen en l’actualitat (National Geographic, 2018) 
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cultural i ideològic preparat per a ser consumit turísticament de forma que, de cada              

cop més, l’aparent multiculturalisme es refereix en realitat a allò mateix (Consejo            24

Nocturno, 2018:75). 

Per a finalitzar aquest apartat, només resta dir que de la gran varietat de              

formes en que es pot manifestar la relació dialèctica entre la natura i la cultura n’hi                

ha una que s’està imposant a través de la ideologia i de la força. L’hegemonia del                

punt de vista economicista està avançant tant que pot acabar per a ocupar tot              

l’espai, tant físic com de pensament, esborrant per complet altres possibilitats de            

relació entre nosaltres i amb el que ens envolta. Si no volem limitar la nostra llibertat                

i la de les generacions futures és necessari no perdre la memòria ni les llavors i                

estar oberts a les oportunitats presents per mantenir i crear espais que no estiguin              

determinats per la univocitat del valor de canvi. 

3.3. Mesures de preservació de la biodiversitat: de l’àmbit global al local  

La urgència de la crisi ecològica global ha conduït a que la preservació de la               

biodiversitat sigui un dels grans temes del present i un dels objectius pedagògics             

d’aquest treball. Ja fa un temps que diferents institucions, tant globals com locals,             

han començat a prendre mesures en favor de la conservació de la biodiversitat que              

s’interrelacionen entre elles formant part, per dir-ho amb el vocabulari de la ONU, de              

l’Aliança pels Objectius . A continuació s’exposen diferents iniciatives que tenen la           25

finalitat de contribuir a la preservació de la biodiversistat des d’una perspectiva que             

va des de l’àmbit global al local, essent aquest darrer nivell de concreció aquell que               

més ens interessa per a aquest treball.  

Si ens fixem en el nivell macro es poden trobar multitud d’iniciatives que             

treballen per la preservació de la flora i la fauna. Entre elles destaca, per exemple,               

l’existència de grans ONG ecologistes o, lligat a institucions mundials, del Conveni            

sobre la Diversitat Biològica de les Nacions Unides, que es va proposar com a              

objectiu principal establir un acord internacional vinculant per a la conservació de la             

biodiversitat així com per a la utilització sostenible dels elements que la componen i              

24 Segons Millán (2000) la globalització, més que una uniformització planetària, “consisteix en             
l’homologació de les diferències interculturals, tot aplicant els principis de la racionalització occidental             
que impliquen divisió de treball, especialització, eficàcia, rendibilitat econòmica”. 
25 Veure apartat 1.3. Objectius transversals. 
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la justa i equitativa distribució dels beneficis que se’n puguin derivar (ONU, 1992).             

L’any passat es van complir 25 anys d’aquest acord i segons informa la seva web               

(ONU, 2018) s’ha avançat molt gràcies al lideratge de diferents països, d’ONG, a             

comunitats indígenes i locals, a la comunitat científica i a individus a títol personal.              

No obstant, si tenim en compte les dades que s’han exposat abans, malgrat sigui              

vera que s’ha posat fil a l’agulla, el descosit pot ser massa gran per a l’optimisme.  

Si seguim augmentant el focus fins al nivell estatal, trobem també una gran             

quantitat d’associacions, ONG o entitats privades, com per exemple la AEET,           

ECODES, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción , que es relacionen també            26

amb altres organitzacions internacionals i locals amb l’objectiu de preservar el medi            

ambient. No obstant, per a assolir l’objectiu pedagògic que aquí ens interessa, hem             

de seguir augmentant el focus fins arribar al nivell de l’àmbit local, que és l’únic nivell                

on es pot parlar amb absoluta concreció de la biodiversitat i la cultura lligada a cada                

entorn. Com s’ha esmentat abans , des d’un punt de vista global es pot veure que               27

hi ha una tendència a la homogeneïtzació que fa que els elements culturals             

vernaculars desapareguin paulatinament; per exemple, els usos medicinals de les          

plantes , les llavors locals, les llengües en perill d’extinció o simplement d’aquell            28

lèxic concret referit als coneixements i pràctiques que estan desapareixent, com és            

el cas del vocabulari relacionat amb la forma de vida pagesa (usos de plantes, com               

conservar aliments…) i que de cada cop es sent més de forma esporàdica, just a les                

fires d’artesania o de pagesia dels pobles. 

A les Illes Balears han sorgit diferents associacions que lluiten per la            

preservació d’aquesta herència natural i memòria cultural. Podem destacar la          

APAEMA, el GOB, Permamed, l’Associació de Varietats Locals o col·lectiu el de            

recent creació MEM . Gràcies a la feina d’aquestes associacions i altres           29

26 Informació respectiva sobre aquestes asociacions a: 
- http://www.aeet.org/Quienes_somos_57_p.htm. 
- https://ecodes.org/quienes-somos/. 
- https://www.tierra.org/somos-una-asociacion/.  
- https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=46828 

27 Veure apartat 3.2. La situació de la biodiversitat en la cultura capitalista global. 
28 Veure  apartat Annex 6: Producte final. 
29 Informació respectiva sobre aquestes associacions locals a: 

- https://www.apaema.net/ 
- https://permamed.org/ 
- http://www.varietatslocals.org/ 
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moviments, sumat a l’esforç de moltes altres persones, ja siguin pagesos, estudiants            

o qualsevol persona interessada, fa uns anys que a les Illes Balears es torna a sentir                

a parlar de certes varietats locals i del coneixement que les envolta. Tanmateix,             

encara hi ha molta gent que pensa que durant tot l’any és temporada de pebres,               

d’albergínies, de tomàtigues o de mangos. Aquesta mentalitat, ignorant de les           

condicions de desenvolupament dels nostres aliments, és consubstancial al canvi de           

model social que s’ha donat passant d’una societat agrícola a una societat basada             

en el turisme sense que hi hagi hagut un relleu generacional en l’àmbit de la pagesia                

provocant que molts dels coneixements lligats a la cultura agrònoma hagin quedat            

en l’oblit. 

La societat pagesa en sí era una garant de la biodiversitat ja que vivia de               

l’autoconsum i de l’intercanvi d’aliments, produint una gran varietat de cultius i            

millorant la seva genètica any rere any per a obtenir millors rendiments, una millor              

resistència al clima o una major conservació. Aquestes tècniques de selecció           

cultural es troben avui en retrocés degut a la homogeneïtzació alimentària           

impulsada per les grans indústries del sector i a la manca de relleu generacional,              30

fet que implica un greu perill per a la sobirania alimentària, és a dir, el dret dels                 

pobles, països o unions d’estat a decidir la seva política agrària i alimentària, ja sigui               

com a productors que com a consumidors (Socies, 2013:38). Com a contrapartida al             

principi de que no hi ha alternatives a la uniformització impulsada per la gran              

indústria agrícola i la consegüent l’erosió genètica, ha sorgit el concepte de            

agrodiversitat o biodiversitat cultivada i el producte que sorgeix d’aquesta tècnica           31

de cultiu són les varietats locals. 

Les varietats locals provenen d’una acurada selecció genètica que ha permès           

que el producte estigui completament adaptat a les condicions locals          

independentment del seu lloc d’origen com es pot observar, per exemple, en el fet              

que la tomàtiga és originària d’Amèrica, però la tomàtiga de ramallet és una varietat              

- https://www.facebook.com/MovimentEcolocalMallorqui/ 
- https://www.gobmallorca.com/ 

30 La distribució i venda dels aliments dels petits productors locals ha descendit a Mallorca un 26% i                  
un 32,5% respectivament de l’any 2014 al 2019 degut a que no poden competir amb les grans                 
indústries que porten els seus productes de fora i que han registrat un creixement en la venda d’un                  
9% en el mateix període (Tudurí, 2019). 
31 Per a la definició d’aquests termes, veure l’apartat 3.2. La situació de la biodiversitat en la cultura 
capitalista global. 
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local de les Balears. El procés pel qual s'aconsegueix una varietat local és continu i               

està en permanent modificació degut a la voluntat incessant dels pagesos d’obtenir            

un fruit ideal. Aquest procés només és possible a partir l’experimentació i l’intercanvi             

que forneix als cultivadors de la variabilitat necessària per a realitzar la selecció que              

més s’acosti als desitjos de cada entorn i pagès. Els factors més importants que              

marquen la importància de l’ús i la conservació de les varietats locals són els              

següents (Socies, 2013:12-14): 

En primer lloc, l’heterogeneïtat i àmplia base genètica proporcionen una          

major resiliència respecte de les varietats comercials en tant que aquestes són més             

homogènies i estables i, per tant, reaccionen de manera semblant i en el cas que               

siguin vulnerables a una pertorbació determinada, es pot produir una catàstrofe           

alimentària, a més aquesta heterogeneïtat és fruit d’un coneixement de la pagesia            

en relació als usos i cultius, llegat de gran valor sociocultural. En segon lloc, l’alt               

contingut nutritiu provinent de la selecció (tastant els fruits i triant la llavor) que els               

cultivadors han fet durant anys prioritzant-ne aquestes característiques. En tercer          

lloc, la fertilitat de les llavors garanteix la sobirania alimentària dels pobles,            

fomentant l’autonomia i la preservació d’aquells sabers agraris que s’han mostrat           

sostenibles i adaptats a les condicions ecològiques, ja que tenen baixes necessitats            

d’insums i presenten resistències naturals a patògens.  

A més, malgrat les llavors de varietats locals es comercialitzin, no hi ha un              

ànim de lucre al darrere, sinó de difusió: una llavor està més resguardada com més               

repartida. Per això l’objectiu de vendre aquestes llavors és que es comprin una sola              

vegada i que després les reprodueixin autònomament considerant-les, per tant, més           

que una mercaderia, un bé comú. Al cap i a la fi, les varietats locals ens                

proporcionen un nou exemple de la dialèctica entre la cultura i la natura, de la               

contínua gènesi humana arrelada a cada contrada, unes varietats de flora que són             32

a l’hora un coneixement ancestral actualitzat, que ens ha arribat gràcies al            

traspassament i intercanvi de llavors de generació en generació i a la transmissió             

oral, com bé es pot apreciar a l’acurat treball realitzat per Carles Amengual a L’hort               

de les rondalles (2017). Aquest llibre recull totes les cites i una explicació de les               

propietats de tota la flora mencionada al conjunt de rondalles mallorquines           

32 Veure apartat 3.1. La dialèctica cultura-natura.  
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publicades per Antoni Maria Alcover a partir de l’any 1880, fet que demostra la llarga               

i profunda interrelació que uneix la naturalesa i la cultura a Mallorca (i arreu del món)                

en aquesta sort de continuïtat orgànica, vernacular i atàvica. 

3.4. Conclusions 

És un lloc comú situar l’origen de la filosofia en el pas del mite al logos;                

aquest fet, malgrat no ens doni una definició d’aquesta disciplina, ens indica ja una              

certa direcció sobre quina és la seva funció: evidenciar i modificar els nostres             

sistemes de pensament a través de la crítica i de la construcció de conceptes. Però               

pecaríem d’ingenuïtat si penséssim que el pas d’una visió mítica de la realitat a una               

explicació racional es va donar al període de la Grècia Clàssica d’una vegada per              

totes i que des de llavors és la raó pura, el logos, la força que impulsa a la                  

humanitat.  

En aquesta part teòrica s’ha assenyalat que la naturalesa, a través del procés             

de selecció natural, tendeix a la diversitat de formes de vida. L’ésser humà es situa               

dins aquest ventall d’espècies que ha obert l’evolució, trobant la seva forma            

d’adaptació biològica en la cultura que, a l’hora, és capaç de manifestar la nostra              

natura (l’alimentació, la sexualitat, l’excreció, la postura, el vestiment, l’estètica, el           

llenguatge, les relacions, etc.) a partir d’una multiplicitat de formes en canvi            

constant: la diversitat cultural. La proximitat etimològica que hi ha entre el cultiu i la               

cultura és un vell testimoni d’aquest proceś, doncs les diferents estratègies culturals            

han permès cultivar la majoria d’aliments de que avui disposem: l’agrodiversitat.  

A contracorrent d’aquesta tendència a la diversitat hi ha una versió cultural de             

la humanitat que s’ha fet hegemònica arreu de la Terra: el capitalisme. Aquest             

sistema (de producció, de valorització, de vida), en un principi local però globalitzat             

paulatinament per la força , implica una relació concreta amb la pròpia natura i amb              33

la que ens envolta i es distingeix per la ideologia de l’economització total i la fe en                 34

33 A la transició al capitalisme hi ha una relació de continuïtat entre les campanyes bèliques de                 
“cristianització” a Europa i el colonialisme al Nou Món, entès com a aquell procés que soscava                
l’autonomia de la gent i de les relacions comunals com a forma d’acumulació de capital (Federici,                
2004). 
34 Segons el Comité Invisible (2017:103), “el capitalisme no consisteix tant en vendre el que es                
produeix com en fer contabilitzable allò que no ho és encara, (...) en crear nous mercats: allà hi ha la                    
seva reserva oceànica d’acumulació. El capitalisme és l’expansió universal de la medició.” 
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el creixement permanent , elements que es podrien entendre com a configuradors           35

de la ideologia actual, una sort de mitologia contemporània . 36

Aquesta ideologia es tradueix a la pràctica en un procés d’alienació de la vida              

que redueix el món a un mercat de valors, desarrelant a les comunitats del seu               

entorn immediat amb la consegüent pèrdua de coneixements i pràctiques. Aquest           

impuls és una de les causes més importants de l’erosió genètica i cultural que              

caracteritza l’actualitat. Ens trobem, per tant, davant de la consumació d’un procés            

d’homogeneïtzació de la diversitat: un monocultiu. 

Aquesta uniformitat és la realització fàctica del principi lapidari enunciat per           

M. Teacher: There is not alternative. De front a aquesta reducció de possibilitats (de              

pensar, de fer, de viure al cap i a la fi) que ens propulsa cap a una crisi natural                   

sense precedents, és ben urgent actualitzar l’esmentat pas del mite al logos. Per             

tant, podem dir que la filosofia no només és plenament vigent en l’actualitat, sinó              

que és avui en dia una exigència : la situació crítica global exigeix rompre el límits               37

imposats per la ideologia, desmitificar el sistema dominant en la recerca d’una            

reconstrucció de la nostra potència de relacionar-nos amb la naturalesa des de la             

naturalesa .  38

Un intent de pensar la natura no com un mer recurs sinó com a quelcom que                

ens és tan propi com inapropiable el proporciona el pensador G. Agamben,            

exposant com a exemple d’aquesta relació propi-impropi amb la naturalesa aquells           

processos fisiològics que ens defineixen: malgrat pugui estar absolutament segur de           

que som “jo” qui es pixa, qui sua, qui té fam, a qui li batega el cor, mai em podré                    

apropiar d’aquests processos . Entendre aquesta relació d’inapropiabilitat amb la         39

35 Fins hi tot moltes de les “alternatives” (el desenvolupament sostenible) parteixen de les creences i                
valors capitalistes: “l’ecologia no és només la lògica de l’economia total, és també la nova moral del                 
capital” (Comité Invisible, 2007:63). 
36 Hi ha molta bibliografia sobre els components mitològics del capitalisme, p.e., Harari (2018:339,              
405). 
37 Es pot trobar un desenvolupament de la idea de la filosofia com a exigència a Che cos’è la                   
filosofia? (Agamben, 2016)  
38 Una de les tasques més urgents de la filosofia és pensar la humanitat més enllà de l’ideal d’allò                   
“humà”, és a dir, deixar de pensar a l’ésser humà com a una exterioritat de la naturalesa, fet que li                    
permet governar-la i mercantilitzar-la (Ávila, 2014). 
39 Trobem aquesta argumentació i altres exemples d”inapropiables” com la llengua o el paisatge a               
L’uso dei corpi (Agamben, 2014:114). 
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naturalesa obre un espai per establir relacions que no esgotin el seu valor en el preu                

i que no considerin el planeta com a un mer “recurs natural”. 

Finalment, sembla que aquest punt ens indica la direcció cap a on es podria              

continuar la part teòrica d’aquest treball i la posterior adaptació didàctica, això és,             

vers la temàtica de l’ètica, de la filosofia com a forma-de-vida . Ethos comprèn, en              40

origen, tant el significat d’habitar o residir com el de caràcter (García, 2015), per              

tant, sembla que l’ètica es sosté sobre una relació doble, cap a l’interior, amb              

nosaltres mateixos, i cap a l’exterior, amb el nostre entorn. Repensar una ètica que              

no parteixi d’una concepció de l’ésser humà separat de la naturalesa, escindit del             

demés, que no separi el propi de l’impropi, és una exigència filosòfica actual. Habitar              

el món com s’habita a un mateix, cuidar cada racó i cada relació, tant entre humans                

com amb la resta d’éssers fins arribar a fer supèrflua la base d’aquesta distinció.              

Aquestes indicacions poden servir de base per a desenvolupar una continuació de la             

temàtica parlant de l’ètica de forma coherent amb la problemàtica que s’ha tractat en              

aquesta proposta. Participar de la construcció col·lectiva d’aquesta ètica ens          

empeny a eixamplar horitzons a l’hora que exigeix connectar-nos al nostre món més             

immediat, arrelant amb les pràctiques locals i enriquint la diversitat, ampliant el            

ventall d’allò possible i augmentat, per tant, la nostra capacitat d’elecció i de llibertat              

en un exercici que, com a mínim, no compromet ni hipoteca la forma de vida que                

tindrà l’antropogènesi que ve. 

5. Avaluació  

L’avaluació d’aquest projecte s’aplicarà a diferents objectes i per diferents          

avaluadors: en primer lloc es proposa l’avaluació de les tasques individuals i            

cooperatives de l’alumnat i de la unitat didàctica en el seu conjunt per part del               

docent, en segon lloc, l’alumnat durà a terme la tasca d’autoavaluar-se i d’avaluar el              

procés que han seguit durant mentre s’ha realitzat la unitat didàctica. S’ha de tenir              

en compte que, com destaca N. Sanmartí (2017), en la metodologia per projectes             

allò més important a avaluar no és tant el producte final sinó l’aprenentatge que hi               

ha al darrere d’haver fet aquest producte. 

40 Aquest concepte és ja un intent de pensar a l’ésser humà més enllà de l'escissió entre naturalesa i 
cultura (Agamben, 2014:247). 
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5.1. Eines d’avaluació docent 

En consonància amb la diversitat d’objectius (continguts, competències i         

transversals) i de metodologies, per a l’avaluació d’aquesta unitat didàctica es           

proposen diferents elements per a avaluar amb l’objectiu que la nota final reflecteixi             

el conjunt de l’aprenentatge de l’alumnat. Al docent li correspot, com s’indica a la              

Sessió 1 de l’apartat 7. Seqüenciació de sessions i activitats, entregar un document             

a l’alumnat on s’especifica que serà avaluat a partir dels següents punts i             

percentatges: 

- Tasques cooperatives realitzades a classe 30%.  

- Participació i actitud 30% 

- Entrega d’una memòria final (síntesi del projecte, relacionar teoria i pràctica,           

autoavaluació i avaluació  del projecte) 40% 

A continuació es desglosen aquests apartats i es proposen una sèrie de            

criteris d’avaluació de continguts.  

5.1.1. Criteris d’avaluació 

A continuació es destaquen una sèrie d’ítems, adaptats dels criteris          

d’avaluació disponibles el currículum que es relacionen amb els continguts          

d’aquesta unitat didàctica. Aquests criteris han de servir de guia per a la correcció              

dels treballs així com per a l’avaluació de les aportacions durant les classes i durant               

les activitats cooperatives: 

A. Utilitza amb rigor vocabulari específic de la temàtica com evolució, dialèctica,           

procés, selecció natural, apte, reduccionisme, creacionisme, evolució cultural,        

determinisme genètic, naturalesa i cultura.  

B. Coneix i explica les implicacions filosòfiques de l’evolució com la consideració           

dinàmica i dialèctica de la vida o l’indeterminisme, entre altres. 

C. Reflexiona de forma argumentada sobre la interacció dialèctica entre el          

component natural i el cultural que caracteritzen l’ésser humà i reconeix que            

el que s’ha adquirit culturalment és una condició per a la innovació i la              

creativitat que caracteritzen l’espècie humana. 
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D. Identifica i exposa en què consisteix el component natural innat de l’ésser            

humà i com es relaciona amb els elements culturals que sorgeixen en els             

processos d’antropogènesi i humanització a fi de donar lloc a la identitat            

pròpia de l’ésser humà. 

E. Utilitza amb rigor conceptes clau de la filosofia política com alienació i            

ideologia. 

F. Comprèn i utilitza amb rigor conceptes filosòfics com raó, mite, logos,           

necessitat, contingència, crítica, objectivitat i els relaciona amb la temàtica          

que s’està tractant. 

5.1.2. Memòria final 

L’objectiu d’aquesta memòria és el de fornir al docent d’un document que            

pugui ser avaluat de forma individual i que mostri la qualitat dels coneixements que              

l’alumnat ha adquirit. Aquest treball val un 40% de la nota final i ha d’incloure una                

síntesi del projecte (15% de la nota), un o dos paràgrafs on s’expressi de forma breu                

una relació dels diferents conceptes treballats a classe, un apartat on es posi en              

relació els diferents aspectes dels projecte (15% de la nota), la part teòrica i la               

pràctica. Finalment un apartat dedicat a l’autoavaluació (5% de la nota) i un altre a               

l’avaluació del projecte (5% de la nota), on l’alumnat ha de comentar la seva opinió               

respecte al propi treball i al conjunt del projecte de forma argumentada. Per a              

corregir d’aquest treball intentant mantenir la màxima objectivitat, es proposa la           

següent rúbrica elaborada expressament: 

 Molt bé Bé Regular Insuficien
t 

% de 
la nota 

Síntesi del 
projecte 

Ordena les 
idees i sintetitza 
el conjunt del 
projecte en 
poques línies. 

Recull el conjunt 
del projecte 
però de forma 
extensa. 

Recull la 
majoria d’idees 
però en deixa 
d’altres o les 
presenta de 
forma 
desordenada. 

No expressa 
les idees del 
projecte de 
forma 
correcta. 

15% 

Relació 
teoria i 
pràctica 

Ha entès la 
relació i 
l’expressa de 
forma ordenada 
i creativa. 

Expressa la 
relació 
correctament 
però es deixa 
algunes parts. 

Expressa la 
relació però de 
forma molt 
superficial o es 
deixa parts 
importants. 

No expressa 
la reació 
amb claretat. 

15% 
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Avaluació Fa una 
avaluació del 
projecte de 
forma 
argumentada i 
constructiva. 

Argumenta la 
seva avaluació 
però no aporta 
idees per a 
millorar. 

Fa l’avaluació 
del projecte 
però el nivell 
d’argumentació 
és molt baix. 

L’avaluació 
es redueix a 
una opinió 
sense 
fonaments. 

5% 

Auto- 
avaluació 

És coherent 
amb les 
tasques 
realitzades i 
amb la pròpia 
implicació. 
Dóna propostes 
per a millorar. 

És coherent 
però no dóna 
propostes per a 
millorar el propi 
treball. 

Hi ha una 
manca de 
profunditat o 
interés en la 
correcta 
realització de 
l’autoavaluació. 

L’autoavalua
ció és una 
imatge 
distorsionad
a del procés 
d’aprenentat
ge. 

5% 

 

5.1.3. Activitats cooperatives 

L’avaluació de les tasques cooperatives no és individual, sinó que es basa en             

la observació del funcionament i les dinàmiques que es creen en els diferents grups              

de treball durant l’execució de les diferents activitats. Per a l’avaluació d’aquestes            

activitats, que tenen un pes del 30% sobre la nota final, es proposa l’observació del               

funcionament de la classe a partir de la següent rúbrica : 41

Participaci
ó 

Tot el grup s’ha 
implicat molt en el 
treball diari. 
 

Tothom ha 
col·laborat en el 
grup però a 
diferents nivells i 
no sempre. 

El grau de 
participació ha estat 
irregular i depenent 
dels dies. 
 

Cadascú ha 
anat a la seva 

Gestió del 
temps 

Tot el grup es 
posa a 
treballar de 
seguida. 

Tot i que costa 
començar, 
finalment el grup 
es posa a 
treballar. 

El grup només 
treballa en 
algunes matèries. 

El grup perd 
temps 
constantment. 
 

Resolució 
de 
conflictes 

Els conflictes han 
estat 
solucionats dins el 
grup i les 
solucions s’han 
trobat entre 
tots. 

Gairebé sempre 
els conflictes 
s’han solucionat 
dins el grup. 
 

El professor ha hagut 
d’intervenir sovint en 
la 
resolució dels 
conflictes 
del grup. 
 

Els conflictes no 
s’acaben 
de resoldre i el 
grup no 
funciona. 
 

Relacions 
socials 

Tots els membres 
del grup es 

En general, hi ha 
respecte per 

El grup està 
clarament dividit, 

Els components 
no actuen com a 

41 Aquesta rúbrica s’ha extret del banc de rúbriques de SIGURB i s’hi han fet petites modificacions per 
a adaptar-la a aquest treball. Disponible a:  
https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/system/app/pages/search?scope=search-site&q=treball+c
ooperatiu el 5/4/19 
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respecten i es 
valoren. 
 
 

tothom. Algun 
membre del grup 
pensa que és 
millor que els 
altres. 

manca cohesió. grup, sinó 
individualment. 
 
 

Clima de 
grup 

Hi ha molt bona 
sintonia a dins del 
grup. S’hi treballa 
bé i s’hi està bé. 

Hi ha bona 
sintonia amb 
alguns membres 
del grup. S’hi 
treballa bé. 

No hi ha una bona 
sintonia. No s’hi 
treballa gaire bé. 

Hi ha mala 
sintonia. No s’hi 
està bé. 

Valoració 
general 

Aquest grup ha 
treballat bé i s’han 
ajudat. 

Aquest grup 
gairebé sempre 
ha treballat 
ajudant-se 
mútuament. 

Aquest grup no ha 
treballat gaire i quasi 
no han cooperat 
entre ells. 
 

Aquest grup no 
ha treballat. 
 

5.1.4. Participació i actitud 

Aquest punt, amb un pes d’un 30% sobre la nota final, té la funció de valorar                

el comportament de l’alumnat de forma individual durant les classes. Es proposa la             

següent rúbrica com a guia per a avaluar la participació i l’actitud de l’alumnat a dins                

classe :  42

 Poc Raonable Bé Excel·lent 

Puntualitat L’alumne ha 
arribat tard més 
de dues 
sessions. 

L’alumne ha 
arribat tard dues 
sessions. 

L’alumne ha 
arribat tard a una 
sessió. 

L’alumne ha 
arribat puntual a 
totes les 
sessions. 

Assistència Ha perdut més de 
dues classes de 
forma 
injustificada. 

Ha perdut una o 
dues classes de 
forma 
infustificada. 

Ha perdut alguna 
classe de 
justificadament. 

Ha assistit a totes 
les classes. 

Participació a 
classe 

Mai participa. Sols participa 
després de molt 
insistir-li. 

Participa de 
forma regular. 

Participa i mostra 
una bona 
predisposició a 
participar 
sempre. 

Respecte cap 
als companys 

Sempre es 
mostra poc 
respectuós. 

Té una actitud 
poc respectuosa 
cap a algun 
company concret. 

És respectuós 
però puntualment 
es dirigeix 
bruscament cap 
algun company. 

Sempre és 
respectuós amb 
tots els 
companys. 

Distorsió i 
interrupció 

Ha distorsionat la 
classe en 

Ha distorsionat 
una vegada les 

Mai distorsiona la 
classe però no 

Mai distorsiona la 
classe i presenta 

42 Aquesta rúbrica és una adaptació de la “Rúbrica d’actitud” disponible a            
https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=TX3AC6W& . Consultat el 22/4/2019. 
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múltiples 
ocasions. 

feina. presenta una 
actitud positiva 
cap a la feina. 

una actitud 
positiva cap a la 
feina. 

5.1.5. Activitat gamificada 

Tal com s’exposa a l’índex que s’entrega a l’alumnat a l’inici de la unitat              

didàctica, per tal d’estimular la seva motivació, es contempla la possibilitat de que             

puguin sumar un punt extra si es respon correctament a totes les preguntes de              

l’activitat gamificada (veure apartat 7. Seqüenciacio de sessions i activitats, sessió 4            

i Annex 5). Per a cada resposta errada, es descontarà 0,2 punts d’aquest punt extra,               

per tant, equivocar-se en cinc preguntes implica no poder sumar cap puntuació extra             

sobre la nota final. 

Aquest apartat de l’avaluació, en tant que es tracta de donar la possibilitat             

d’obtenir un punt extra, és opcional i la seva aplicació queda en mans del docent. En                

cas que no es vulgui donar aquesta possibilitat, l’activitat gamificada serà avaluada            

dins el marc de les activitats cooperatives. 

5.2. Avaluació del projecte 

L’avaluació del treball per projectes ha de ser multifocal i, com a tal, ha de 

tenir en compte molts elements diversos. Per fer front a aquesta complexitat es 

proposa la següent rúbrica d’avaluació : 43

Procés 
del 
projecte 

Nivell 1 (Aprenent) 
 

Nivell 2 (Avançat) Nivell 3 (Expert) 

Punt de 
partida 
del 
projecte 
 

Els mestres hem decidit 
com iniciaríem el 
projecte 
 

Hem tingut en compte els 
interessos dels alumnes o 
algunes de les seves 
propostes en l’inici del 
projecte 

Hem decidit de manera 
conjunta o hem incorporat 
els interessos dels alumnes 
en el punt de partida del 
projecte 

Activitat 
inicial 

Una vegada definit el 
projecte, l’hem iniciat 
directament, sense 
proposar una o unes 
activitats inicials que 
ajudin als alumnes a 

Hem proposat una o 
diverses activitats inicials 
que han generat 
preguntes encaminades a 
satisfer curiositats, o que 
han donat als alumnes 

Hem preparat una o 
diverses activitats que han 
facilitat la creació de bones 
preguntes, que han generat 
investigacions, deduir-ne 
conclusions i abstreure 

43 Rúbrica extreta de la Xarxa de Competències Bàsiques, Generalitat de Catalunya. Disponible a : 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/treball-projectes/rubrica-docent-autoavaluacio-t
reball-projectes.pdf el 7/5/2019 
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formularse bones 
preguntes 
 

molta informació sobre el 
tema escollit, però que 
no poden transferirla per 
resoldre altres reptes 
semblants 

idees potents per continuar 
aprenent o que es poden 
utilitzar en la 
resolució d’altres reptes 
 

Objectius 
d’aprene
ntatge i 
criteris 
d’avaluac
ió 
 

Hem definit uns 
objectius d’aprenentatge 
i uns criteris d’avaluació 
que no variaran o ho 
faran poc al llarg del 
projecte 
 

Hem definit uns objectius 
d’aprenentatge inicials i 
uns criteris d’avaluació 
que s’aniran 
modificant i actualitzant a 
partir de les experiències i 
interessos de l’alumnat i 
el curs de la recerca 

Hem compartit amb els 
alumnes uns objectius 
d’aprenentatge inicials i uns 
criteris d’avaluació que 
s’aniran modificant i 
actualitzant a partir de les 
seves experiències i 
interessos i del curs de la 
recerca 

Definició 
del 
producte 
final 

Hem definit algunes 
possibles propostes de 
resultats però no hem 
concretat el producte 
final del projecte 
 

Hem definit el producte 
final del projecte. Hem 
reelaborat els objectius 
d’aprenentatge en 
contrast amb el  producte 
final. 

Hem incorporat una nova 
visió del producte final (o 
productes), que s’obtindrà a 
través de la  investigació, 
l’experimentació, la creació 
o el servei. 

Gestió de 
l’aula 

L’agrupament habitual 
de la classe i la gestió 
dels grups no ha 
canviat 
substancialment.  
 

El treball individual s’ha 
complementat amb el 
col·lectiu. Hem hagut de 
repensar els agrupaments 
i la gestió dels grups per 
afavorir que es generés 
aprenentatge 

Hem agrupat els alumnes 
en equips que han permés 
el treball cooperatiu i 
l’aprenentatge significatiu de 
cadascú dels alumnes. 

Metodolo
gia 

Hem introduit alguns 
espais de reflexió, però 
la retroalimentació 
entre els alumnes ha 
costat. No hem 
aconseguit que els 
equips treballin 
autònomament. 

Hem introduit alguns 
espais de reflexió que han 
ajudat als alumnes a 
contrastar les idees 
pròpies amb les dels 
companys i companyes i 
generarne de noves 

Hem incorporat noves 
metodologies perquè els 
alumnes tinguessin un rol 
més actiu i autònom en el 
seu aprenentatge i 
disposéssin d’espais de 
reflexió retroalimentada 

Gestió de 
les 
controvèr
sies 

Hem proposat activitats 
que generen converses 
que fan aflorir i 
verbalitzar les idees 
prèvies. 
 

Hem proposat activitats 
que generen converses 
que fan aflorir i verbalitzar 
les idees prèvies i a 
establir relacions amb les 
seves experiències. 

Hem proposat activitats que 
generen converses que 
ajuden a contrastar punts de 
vista i a arribar a consensos. 

Procés 
d’implem
entació 

Les activitats s’han 
basat en copiar, retallar 
i enganxar informacions 
recollides a partir de la 
lectura de llibres o 
d’explicacions d’algun 
adult 

Les activitats han ajudat a 
reflexionar sobre algunes 
de les idees prèvies però 
no sempre han sacsejat 
els coneixements que ja 
havien adquirit 

Les activitats han estat útils 
als alumnes per a 
reflexionar sobre les pròpies 
idees, revisarles i 
modificarles, si calia. 
 

Documen
tació de 

No sempre hem aportat 
documentació o bé no 

Hem aportat 
documentació, però 

La documentació aportada 
permet que una persona 
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les 
pràctique
s 

ha estat de prou 
qualitat 
. 
 

faltaven eferències que 
haguessin ajudat a 
conèixer i entendre el 
procés a una persona 
aliena al projecte. 

aliena al projecte es faci una 
idea força bona de tot el 
procés. 

Comunic
ació del 
producte 
final 

No hem dedicat una 
sessió específica per a 
la comunicació del 
producte final. 
 

Hi ha hagut una sessió de 
comunicació del producte 
final (dins cada grup 
classe involucrat en el 
projecte). 
 

Hem donat importància a la 
sessió de comunicació del 
producte final (a nivell de 
tota l’escola o del grup 
classe, segons sigui el cas) i 
n’hem valorat la creativitat. 

Avaluació 
del 
projecte 
 

Hem introduït alguns 
elements d’avaluació 
formativa i, pel que fa a 
la sumativa, ens ha 
costat avaluar la tasca 
de cada alumne dins 
l’equip. 

Hem avaluat el procés 
d’aprenentatge i també el 
resultat, usant instruments 
d’avaluació formativa i 
sumativa, i procurant 
obtenir dades individuals i 
d’equip. 

A part de l’avaluació de 
l’aprenentatge (grupal i 
individual), hem avaluat els 
resultats i també el mateix 
treball en equip ha estat 
objecte d’avaluació. 
 

Valoració 
de 
l’alumnat 
 

No hem dedicat una 
sessió específica 
perquè l’alumnat valori 
el projecte. 
 
 

En la sessió de valoració 
del projecte els alumnes 
han pogut donar la seva 
opinió. 
 

Hem donat importància a la 
sessió de valoració del 
projecte amb l’alumnat i 
incorporarem alguns dels 
suggeriments de millora per 
a la gestió de nous 
projectes. 

Evidèncie
s de 
l’aprenen
tatge 

Les evidències 
d’aprenentatge 
recollides mostren 
alguns dels nous 
aprenentatges, però no 
del procés de com els 
han adquirit. 
 

Les evidències 
d’aprenentatge són 
variades (un esquema, un 
dibuix, un mapa 
conceptual, una prova 
revisada, un esborrany i el 
seu producte final, un 
diari, una maqueta, un full 
d'autoavaluació o de 
coavaluació, una base 
d'orientació, una rúbrica, 
un qüestionari KPSI...) i 
mostren el procés de com 
s’han adquirit. 

Les evidències 
d’aprenentatge són variades 
(un esquema, un dibuix, un 
mapa  conceptual, una 
prova revisada, un 
esborrany i el seu producte 
final, un diari, una maqueta, 
un full d'autoavaluació o de 
coavaluació, una base 
d'orientació, una rúbrica, un 
qüestionari KPSI...) i 
mostren el procés de com 
s’han adquirit. 

Treball en 
equip 
dels 
docents 

Ens hem reunit en la 
fase de planificació, 
però no de forma 
sistemàtica al llarg del 
seu desenvolupament 
 

Ens hem reunit 
periòdicament i hem 
compartit i dissenyat les 
activitats de manera 
conjunta. 
 

Ens hem reunit 
periòdicament, hem 
compartit i  dissenyat les 
activitats de manera 
conjunta i hem cercat 
solucions a les dificultats 
que han sorgit en el procés 
d’implementació. 
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Grau de 
satisfacci
ó 

Ens adonem que tenim 
un marge gran de millora 
i creiem que 
necessitaríem suport 
per implementarlo. 

Estem satisfets de com ha 
anat, tot i que 
necessitaríem més temps 
de reflexió per 
millorar el projecte. 

Estem satisfets de com ha 
anat, i som conscients dels 
punts febles i de les millores 
que poden fer-se. 
 

6. Recursos, espais i temporalització 

L’execució d’aquesta unitat didàctica requereix els recursos típics de la tasca           
docent (projector, pissarra, documentació, etc.), als quals se n’han de sumar alguns            
que li són específics que estan relacionats, sobre tot, amb el producte final, és a dir                
amb la sembra de l’herbari. 

Per començar és necessari reconèixer l’entorn del centre i seleccionar un           
espai (com a mínim 3 m²) que sigui adient per a fer-hi una petita sembra, és a dir,                  
que tingui terra bona i, a ser possible, amb uns marges que ho separin de la resta                 
de l’espai; en cas que no hi hagi aquests marges, serà necessari marcar-ho per a               
protegir les plantes d’eventuals trepitjades. A més, per a realitzar la sembra es             
necessitaran eines agrícoles (2 o 3 xapetes com a mínim i una regadora o altres               
contenidors d’aigua).  

També seran necessàries les plantes que es vulguin sembrar (l’objectiu de la            
proposta és que l’alumnat porti algunes plantes, però sempre hi cap la possibilitat de              
comprar-les). 

Per a l’últim pas del projecte, la difusió mitjançant cartells informatius, es            
necessitaran cartolines i pintures per a elaborar-lo i eines TIC o enciclopèdies o             
llibres especialitzats per a la recerca de la informació referents als usos, propietats i              
contraindicacions de les plantes. 

Com s’especifica al següent apartat, la duració prevista d’aquesta unitat          
didàctica és de 8 sessions (ampliable una o dues sessions segons la disponibilitat             
de temps i les necessitats de cada grup).  

7. Seqüenciació de sessions i activitats 

En aquest apartat es presenten una sèrie de tables on es desglosa la             
temporització, els recursos, els objectius, els criteris d’avaluació i les activitats           
concretes que es treballaran a cada sessió. Per a llegir les següents tables és              
necessari tenir en compte els següents punts: 

● Els objectius curriculars estan referenciats mitjançant els números que se’ls          

ha assignat a l’apartat 1.2. Objectius específics: continguts i competències. 

● Les competències estan abreviades com s’ha indicat a l’apartat 1.2. Objectius           

específics: continguts i competències. 
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● Els objectius transversals estan referenciats a partir del número que els           

correspon a la llista dels disset ODS. Veure apartat 1.3. Objectius           

transversals. 

 

Sessió 1: Presentació Unitat Didàctica 

Objectius curriculars: sessió introductòria. 

Objectius transversals (ODS): 3, 4 

Competències: CL, AA 

Activitats i temporalització 

 

Recursos 

1. Presentació del projecte a l’alumnat: entrega i comentari d’un full informatiu on             

s’expliquen els criteris d’avaluació, la seqüència d’activitats, la metodologia i el           

producte final com a resum del nostre objectiu: sembrar un petit herbari mentre             

es treballen continguts de filosofia i altres temes transversals. 15 min 

2. Activitat introductòria i de cohesió de grup – Quins són els nostres mals més               

comuns? Es realitzarà aquesta pregunta oberta i l’alumnat ha de respondre           

voluntàriament; les respostes seran apuntades a la pissarra i es guardaran per            

més endavant. 15 min 

3. Activitat cooperativa 1, 2, 4: escriure els avantatges i inconvenients de la             

medicina relacionada amb l’ús de plantes. 15 min 

4. Dubtes i comentari de la tasca a casa: amb els mateixos grups de 4, recerca                

de plantes remeieres (nom comú, científic i propietats) pels mals esmentats 10            

min 

- Annex 1 

 

 

 

- Annex 3, 

pissarra 

 

 

- Pissarra 

 

- Quadern 

alumnat 

 

Sessió 2: Filosofia de la biologia 

Objectius curriculars: 1 

Objectius transversals (ODS): 4, 5, 

Competències: AA, CCT, CSC, CEC 

Activitats i temporalització Recursos 
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1. Posada en comú de la relació entre les plantes medicinals i els mals. Amb el                

projector, elaborar un document visible per tothom. Guardar el document per           

més endavant i proposar a l’alumnat que demani als coneguts si tenen alguna de              

les plantes seleccionades per a poder-les sembrar al final. 5 min 

2. La pregunta introductòria «coneixem l’origen d’aquestes plantes?» servirà         

d’obertura per l’exposició del tema de la relació de la humanitat amb la natura i               

dels principals conceptes relacionats amb la filosofia de la biologia:          

creacionisme, teoria de l’evolució, antropogènesi i la dialèctica        

naturalesa-cultura. 20 min 

3. Activitat cooperativa: 2, 4, 15. Debat: crear dos grups on un d’ells ha              

d’argumentar a favor del biologicisme i l’altre de l’ambientalisme. 20 min 

4. Explicació de que els dos models són reduccionistes i que hi ha una altra               

postura que podem calificar d’antideterminista, relacionada amb la dialèctica         

natura-cultura. 5 min 

5. Dubtes i projecció pròxima sessió. 5 min 

- Projector o   

pissarra 

 

 

-Teoria 

apartat 3.1 

 

 

 

- Annex 4 

 

- Teoria 

apartat 3.1 

 

Sessió 3: Biodiversitat i erosió 

Objectius curriculars: 1, 2 

Objectius transversals (ODS): 4, 15 

Competències: CL, CSC, CEC, AA 

Activitats i temporalització Recursos 

1. Enllaç sessió anterior. 5 min  

2.Introducció expositiva: relació selecció natural-biodiversitat i diversitat cultural;        

erosió genètica i erosió cultural. 20 min 

3. Activitat cooperativa: “trencaclosques” en grups de 4, han de pensar situacions            

on aquestes situacions es vegin afavorides (cada membre del grup n’ha d’agafar            

una): biodiversitat, diversitat cultural, erosió genètica, erosió cultural. Posada en          

comú. 25 min. 

4. Projecció pròxima sessió. 5 min 

 

- Teoria 

apartat 3.1, 

3.2 

 

- Quadern  

de l’alumnat 
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Sessió 4: Diversitat natural i cultural en el capitalisme global 

Objectius curriculars: 3 

Objectius transversals (ODS): 4 

Competències: CSC, CEC 

Activitats i temporalització Recursos 

1. Conceptes: capitalisme global, conceptes d’alienació i ideologia. 15 min.  

2. Visualització i comentari d’un video sobre Monsanto. 15 min 

https://www.youtube.com/watch?v=KjFkQchAv6E 

3. Activitat gamificada en grups de 2 a 4.  20 min  

4. Projecció pròxima sessió. 5 min 

- Teoria 

apartat 3.2 

- Projector 

- Annex 5 

 

Sessió 5: Mesures de preservació: de macro a micro 

Objectius curriculars: 1, 2 

Objectius transversals (ODS): tots en general 

Competències: CEC, AA, CSC 

Activitats i temporalització Recurso

s 

1. Repàs del que s’ha fet fins al moment.  5 min. 

2. En aquest punt s’ha arribat a la fi de la part analítica. Diagnòstic: l’actual               

organització capitalista condueix a la pèrdua de diversitat natural i cultural.           

Exposició del docent: diferents nivells de concreció (del global al local) on es             

proposen actuacions en favor de la preservació de la biodiversitat. 15 min 

3. Activitat cooperativa: el docent projectarà un document amb la llista dels 17             

ODS i l’alumnat, en grups de 4, ha de seleccionar que cregui que es relacionen               

amb la unitat didàctica i explicar perquè. 15 min. 

4. Exposició d’una alternativa al monocultiu genètic: els bancs de llavors;           

associacions locals i la seva tasca. Comentari de perquè l’objectiu de l’associació            

de VVLL no és que compris les seves llavors, sinó que les reprodueixis. 10 min 

4. Projecció pròxima sessió. 5 min 

 

- Teoria 

apartat 3.3. 

 

 

- Projector 

 

 

-Teoria 

apartat 3.3. 
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Sessió 6: Filosofia tel·lúrica 

Objectius curriculars: 2, 4 

Objectius transversals (ODS): 11, 12, 15 

Competències: CEC, CSC, CL, CD 

Activitats i temporalització Recursos 

1. Recull del que s’ha fet fins al moment. 5 min. 

3. Activitat cooperativa: recuperar el document elaborat durant la sessió 2 i, amb             44

grups de 4, començar a elaborar els cartells explicatius de les plantes medicinals             

que sembrarem. 20 min 

2. Explicació de les funcions i vigència de la filosofia. 15 min. 

3. Explicació: la relació ancestral entre la cultura i el cultivari reconeixement de les              

potencialitats del pati. 25 min. 

- Visualització del terreny que es vol sembrar: quines herbes hi ha? Les           

coneixem? S’han de llevar?  

- Presentació de l’aplicació del mòbil que permet identificar les plantes. 

- Reflexió en conjunt: quin sentit té l’expressió «males herbes»? Són          

dolentes les herbes? Tenen estatus moral? Relació amb el contingut de la            

sessió 2 sobre biodiversitat i pesticides. 

- Explicació dels models de la permacultura: observar, aprofitar, copiar,         

crear, compartir. 

4. Projecció pròxima sessió; si, com s’ha demanat a la sessió 2, algú ha trobat les                

plantes que hem de sembrar, les ha de portar el pròxim dia. 5 min 

 

 

 

 

- Teoria 

apartat 3.4. 

- Pati, 

aplicació 

mòbil 

 

Sessió 7: La sembra 

Objectius curriculars: 2 

Objectius transversals (ODS): 3, 9, 11, 12, 15, 17 

Competències: CSC, AA, CEC 

44 Veure Annex 6: Producte final, d) El panell informatiu. 
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Activitats i temporalització Recursos 

1. Activitat cooperativa: 20 min. 

- En grups de 4, finalització de l’elaboració d’etiquetes amb el nom i les             

característiques de cada planta. Cada etiqueta s’haurà de col·locar al          

costat de la planta corresponent amb l’objectiu de donar a conèixer les            

propietats de cada planta i servir de difusió del projecte. 

2. Sortida al pati: sembra de l’herbari i col·locació dels cartells corresponents. 25             

min. 

3. Comprovació de la feina feta.Resum i projecció pròximes sessions. 

- Cartolines 

 

 

 

 

- Fustes pel   

nom de les   

plantes. 

 

Sessió 8: Tancam el cicle 

Objectius curriculars: sessió de comiat 

Objectius transversals (ODS): 17 

Competències: CEC, CSC 

Activitats i temporalització Recursos 

1. Amb la col·laboració de l’alumnat, recopilació a la pissarra de tot allò que s’ha fet. 

20 min 

- Herbari i aprenentatge sobre propietats i usos medicinals de les plantes 

- Conceptes de la filosofia de la biologia 

- El valor de la biodiversitat natural i cultural en front de la homogeneïtzació 

- Aprenentatge pràctic de pagesia i transmissió oral 

2. Treball individual sobre la memòria final. 20 min 

3. Compartir sensacions del projecte. 15 min 

- Pissarra 

 

b) Segona part 

8. Introducció 

La segona part d’aquest treball té l’objectiu de mostrar l’aplicació i adaptació            

concreta que s’ha fet d’aquesta unitat didàctica durant el meu període de pràctiques             

a l’IES Guillem Cifre de Colonya com a alumne del MFP. A continuació, seguint              

39 



Màster Formació Professorat, 2018-19: Treball Final                                      Francisco Valls Ordinas 

l’esquema que s’ha exposat a l’apartat 2.1. Treball per projectes, es dotarà de             

contingut aquelles punts que a la primera part només s’han plantejat formalment,            

incloent la contextualització del centre, l’anàlisi dels recursos dels quals es disposa,            

les passes que s’han hagut de seguir per a la realització de la unitat didàctica, els                

imprevists que han anat sortint i una mostra del resultat final i de la difusió, així com                 

altres consideracions sobre allò que ha anat sorgint i que ha implicat modificacions             

respecte de la programació inicial. 

9. Contextualització  

9.1. El centre 

El centre de referència de la present programació és l’IES Guillem Cifre de             

Colonya, situat al carrer Mare Alberta s/n de Pollença. L’institut es va inaugurar el              

curs 1980-1981, tot i que l’actual centre no s’inaugurà fins al 1986-1987. Està ubicat              

a una de les entrades de Pollença en una zona tranquila a les faldes d’una               

muntanya on hi destaca una zona d’alzinar. El centre compta amb 19 aules-classe,             

aules específiques de tecnologia, informàtica, plàstica, educació física i tres          

laboratoris, a més de tres aules especials. 

Pel que fa a l’oferta educativa, el centre ofereix ESO, Batxillerat en les             

modalitats de ciències de la natura i de la salut i humanitats i ciències socials,               

iniciació professional d’Ajudant de Restaurant i Bar, cicle formatiu de grau mitjà            

CFEMN (Tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural) i             

cicle de grau superior AAFE (Tècnic superior en animació d’activitats físiques i            

esportives). A més, des del curs 2017/18 l’IES Guillem Cifre de Colonya ha             

incrementat la seva oferta educativa amb els ensenyaments esportius de règim           

especial. D’aquesta manera, actualment s'ofereix el grau mitjà de les modalitats           

esportives de bàsquet, futbol, atletisme i salvament socorrisme.  

L’IES Guillem Cifre de Colonya ha estat sempre implicat en la millora            

educativa, motiu pel qual ha anat desenvolupant al llarg dels anys diverses            

iniciatives. Per exemple, el fet que el centre es troba inscrit inscrit dins les llista de                

centres PIP (projectes d’innovació pedagògica), convocat per la conselleria         

d’Educació i Universitat que també ha iniciat el treball per projectes a 1r i 2n d’ESO                
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que inclou treballs d’investigació històrica, projectes d’aprenentatge-servei a la         

comunitat i també de creació artística. A més, el centre es pren amb molta serietat la                

protecció i conservació del medi ambient, com ho demostra el projecte ecoaula.  

Si tenim en compte aquestes característiques podem veure que aquest          

centre és òptim per a realitzar aquesta proposta: té un entorn natural, està habituat i               

obert a treballar amb diferents metodologies i té una variada oferta formativa que,             

com es mostrarà més endavant, ens permet establir relacions interdisciplinàries. 

9.2. Els grups 

Els grups amb els quals he realitzat aquesta proposta didàctica són els            

següents: 

● Primer de batxillerat A: 28 alumnes 

● Primer de batxillerat B: 20 alumnes 

● Primer de batxillerat C: 19 alumnes 

Com es pot veure, en general la ràtio d’alumnes no és molt elevada 

(exceptuant el grup A), fet que ha facilitat les activitats i dinàmiques. El fet de 

treballar simultàniament amb tres grups diferents la mateixa temàtica m’ha permès 

veure què és el que millor funcionava i millorar-ho per a les sessions amb els altres 

grups. 

10. El disseny 

El disseny de la unitat didàctica ha quedat plasmat a la primera part d’aquest              

treball, per tant, en aquest apartat només s’inclouran aquelles modificacions          

significatives respecte de la proposta inicial i alguns aspectes més personals que            

només es poden tenir en compte una vegada realitzada la unitat. 

10.1. Introducció del repte, del context i del producte final 

Aquest punt es va desenvolupar durant la primera sessió que vaig impartir a             

cada un dels grups de primer de batxillerat. Es va explicar que realitzaríem una              

unitat didàctica allà on es relacionen diferents continguts de filosofia de la biologia,             

de l’antropologia, de marxisme, de l’estat de la qüestió de la biodiversitat en el              
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context de la globalització amb una part pràctica consistent en una sembra d’un             

herbari al pati. La resposta de la majoria de l’alumnat va ser molt positiva. 

Tal com s’especifica a la programació d’activitats, durant la primera sessió es            

va realitzar també una activitat introductòria en la qual es van apuntar els diferents              

mals més comuns que patim i es va proposar a l’alumnat que des d’aquest moment               

podien demanar als seus coneguts si tenien plantes aromàtiques que es poguessin            

trasplantar al pati com a producte final, i demanar també quines són les seves              

aplicacions i veure si ens podrien servir per minvar algunes dolències de les que              

havien sortit a la nostra llista. 

10.2. Relació amb el currículum i sistema d’avaluació 

Aquests dos punts no han estat modificats respecte de com han estat            

presentats en els apartats corresponents (veure apartat 1.2. Objectius específics:          

continguts i competències i apartat 5. Avaluació). 

10.3. Temporització 

En principi, la realització d’aquesta unitat didàctica té una duració prevista de            

8 sessions. A la pràctica aquesta previsió ha hagut de ser modificada segons les              

necessitats i segons alguns imprevists.  

En primer lloc, cal tenir en compte que havia acordat amb el meu tutor de               

pràctiques que acabaria la unitat didàctica abans de les vacances de pasqua i que,              

entremig de la unitat els tres grups als quals la impartia van partir de viatge d’estudis                

i va coincidir que algun grup perdia classes de filosofia durant el viatge i algun altre                

no. A més, un altre dia hi havia organitzada una excursió on només hi assistia una                

part de l’alumnat de cada grup i, per no avançar temari vam fer una sessió               

improvisada que va consistir en un repàs del que s’havia fet fins al moment i               

anticipant el contingut de futures sessions mitjançant l'elaboració i comentari d’un           

esquema i en una sortida al pati a anticipar el producte final i a reconèixer altres                45

elements naturals que poguéssim relacionar amb la nostra temàtica. 

D’una o altra manera, el resultat de la temporització ha estat satisfactori ja             

que amb els tres grups s’han pogut treballar tots els continguts durant les vuit              

45 Veure Annex 2, l’esquema es correspon amb el mapa coneptual. 
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sessions previstes a la programació inicial i es va veure ampliat amb la sessió              

improvisada que s’ha esmentat abans i el grup de primer C va tenir dues sessions               

més que vam dedicar a l’elaboració del cartell que serveix per a la difusió del               

projecte amb el conjunt de la comunitat educativa. 

10.6. Investigació dels recursos disponibles 

En primer lloc, cal destacar que el fet d’haver estat alumne del centre implica              

que disposava un bon coneixement de l’espai i, efectivament, l’entorn del centre és             

privilegiat per a realitzar un projecte com el que aquí s’ha proposat: està situat              

enmig de la naturalesa i té un pati suficientment ampli , amb molts arbres, dels              46

quals alguns són fruiters (oliveres, tarongers, llimoneres, magraners…), amb terra          

per tot arreu i amb pasteres ja preparades per al conreu. De fet, per a la realització                 

del producte final d’aquest projecte es van sel·leccionar i usar unes pasteres que             

s’havien preparat fa uns anys per a la sembra d’hortalissa per part del departament              

de biologia, però que en el moment de realitzar les meves pràctiques havien caigut              

en desús . En segon lloc, durant la meva entrevista amb el director li vaig comentar               47

la possibilitat de realitzar aquesta tasca i em va explicar que l’institut té una sala               

amb eines per a l’agricultura i que, a més, podia anar a la Cooperativa Pagesa de                

Pollença a comprar les plantes que ens fessin falta. Aquesta resposta del director va              

confirmar la predisposició del centre a realitzar aquest tipus de treballs. En tercer             

lloc, a l’entrada de l’edifici es disposa de diferents panells on es pot penjar              

informació relativa a les activitats del centre i que pot servir per col·locar els cartells               

informatius sobre l’herbari i fer-ne difusió. 

En definitiva, aquests tres punts són els recursos disponibles específics del           

centre on s’ha aplicat la proposta i que han contribuït a la forma que ha tingut                

finalment el projecte.  

46 Veure Annex 6: Producte final, a) Situació 
47 Veure Annex 6: Producte final, b) La pastera. 
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11. Creació 

11.1. Realització de la unitat didàctica 

La unitat didàctica ha sigut realitzada seguint la seqüenciació de sessions           

desenvolupada a l’apartat 7 d’aquest treball. En general la programació s’ha pogut            

seguir tal com s’havia programat; no obstant, el fet d’impartir la mateixa sessió tres              

vegades també m’ha fet reflexionar sobre el funcionament de les activitats i            

modificar lleugerament alguns exercicis i provar-los de diferent manera amb els           

diferents grups. 

Aquest fet ha servit per a retroalimentar la mateixa proposta didàctica de            

manera que la seqüenciació d’activitats de l’apartat 7 es correspon a la millor             

disposició dels exercicis que millor m’ha funcionat a dins les aules.  

Alguns exemples d’aquestes modificacions són els següents: 

- Activitat gamificada (Sessió 4, annexe 5): per a la realització d’aquest exercici             

s’havia previst la possibilitat de que l’alumnat pogués obtenir fins a un punt extra en               

la nota final si el realitzava correctament. El fet de poder pujar nota estimula la               

participació de l’alumnat, però corre el perill de prendre massa importància; per tant,             

és important tenir en compte el plantejament de l’exercici. La primera vegada que el              

vaig plantejar ho vaig fer de la següent manera: 

- 13 preguntes, si es responen totes correctament s’obté un punt; per a cada              

pregunta resposta de forma incorrecta es resta 0,2 punts.  

Aquesta versió va donar problemes ja que hi ha preguntes la resposta de les              

quals no s’ha donat directament a classe i l’alumnat es queixava de que era injust               

anar perdent punts per culpa d’això (en cap cas perden punts, ja que es tracta d’un                

punt extra). I, per tant, ho vaig plantejar de la següent manera: 

- 13 preguntes, a partir de les 8 preguntes respostes correctament es va             

sumant 0,2 punts a la nota final. 

Aquest plantejament, malgrat a nivell formal sigui equivalent, té uns efectes           

psicològics molt diferents sobre l’alumnat, ja que només preveuen la possibilitat de            

sumar punts, mai de restar, propiciant un millor clima a dins l’aula. 
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- Activitat cooperativa ODS (sessió 5): en un principi aquesta activitat estava            

pensada com a una explicació sobre el contingut dels ODS però gràcies a la              

observació de les dinàmiques de l’aula observades en les sessions anteriors, vaig            

decidir plantejar-ho com a una activitat cooperativa els resultats de la qual em             

servien com a eina per a veure si, des de l’òptica de l’alumnat, s’han treballat               

correctament els objectius transversals. 

12. Mostra 

12.1. Creació del producte final 

El producte final d’aquest projecte ha estat el teló de fons de tota la unitat               

didàctica. No obstant la sembra de l’herbari s’hagi realitzat al final, des de la primera               

sessió s’ha anat preparant i ha servit per a treballar competències que amb una altra               

metodologia no hagués estat possible. 

En primer lloc, cal tenir present la disponibilitat dels recursos necessaris: 

- Un espai per sembrar: pastera del pati. 

- Eines: xapetes i regadores, disponibles a l’institut. 

- Plantes: previst que l’alumnat en porti i possibilitat de comprar-ne a la            

cooperativa pagesa amb els fons de l’institut. 

- Cartolines: disponibles a l’institut. 

Des del primer moment (sessió 1) s’ha intentat involucrar a l’alumnat en la             

creació del producte final instant-los a trobar plantes que es poguessin trasplantar i             

a demanar pels seus usos, fomentant també d’aquesta manera la transmissió oral i             48

intergeneracional de coneixements en l’àmbit extraescolar. 

Altres factors que s’han hagut de tenir en compte a l’hora de crear el producte               

final són de caràcter organitzatiu: aconseguir que els membres dels tres grups            

participin i entenguin totes les passes per a la sembra d’un herbari. Per assolir              

aquest objectiu es va dividir l’espai de la pastera en tres parts, una per grup.               

Després es va tenir en compte les plantes que havia portat cada grup (només el               

grup de primer C no n’ha portat) i les que s’havien comprat. I ens vam organitzar de                 

la següent manera: 

48 Veure apartat 3.3. Mesures de preservació de la biodiversitat. 
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1. Explicació de les passes a seguir. 

2. Grups de treball: 

a. Aigua: portar regadores plenes. 

b. Eines: remoure la terra per a plantar. 

c. Plantes: sembrar-les. 

d. Cartells: pintar i clavar els cartells amb el nom de les plantes. 

e. Fullaca: anar a cercar fullaca per a tapar la terra i mantenir la humitat. 

3. Fotografies: una part de l’alumnat va fotografiar l’herbari amb l’objectiu de           49

tenir una mostra del producte final. 

12.2. Desenvolupar la mostra 

Tal com s’especifica a la programació de la sessió 7, per a desenvolupar el              

producte final, l’herbari de plantes aromàtiques, vam elaborar uns cartells          

informatius que ens servien, en primer lloc, per profunditzar sobre el coneixement           50

de les plantes que hem sembrat, incloent els usos culinaris, medicinals i les             

contraindicacions, així com un petit dibuix i el nom científic, i, en segon lloc, com a                

eina de difusió del nostre projecte cap a la resta de la comunitat educativa, penjat               

aquests cartells a un passadís de l’institut. 

12.3. Avaluació 

Per a realitzar l’avaluació s’han seguit el procediment indicat a l’apartat 5.            

Avaluació. Per a sintetitzar una mica els resultats dels tres grups, es presenta, per              

una part, la mitjana entre la participació, l’actitud i les activitats cooperatives, per             

altra banda, la mitjana de la memòria final, i en darrer lloc la mitjana de la nota final                  

que inclou, a més de les dues anteriors, la puntuació extra que l’alumnat va guanyar               

mitjançant l’activitat gamificada. La següent graella mostra les mitjanes dels          

resultats per grups: 

Grup Mitjana participació, 
actitud i activitats 
cooperatives 

Mitjana 
memòria 

Mitjana 
nota final 

% 
aprovats 

B1A 9 7,25 9 100 % 

49 Veure Annex 4: Producte final, c) L’herbari. 
50 Veure Annex 4: Producte final, d) El panell informatiu. 
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B1B 9 7,7 8,7 100 % 

B1C 9 6,8 6,4 100% 
En general, els resultats han estat molt satisfactoris respecte a l’actitud i a les              

activitats cooperatives. Allà on hi ha hagut més problemes és en relació a la              

memòria final, ja que hi ha hagut un percentatge d’alumnes que no l’ha entregada              

(per extreure la mitjana només he tingut en compte aquells que l’han entregada),             

sobretot al grup de B1C, d’aquí que la nota final sigui més baixa. 

12.4. Autoavaluació 

Aquest apartat està redactat seguint les indicacions de la rúbrica proposada           

per a l’avaluació del projecte (apartat 5.2.). Tenint en compte que aquest projecte ha              

estat realitzat en el marc de les pràctiques del màster i que, per tant, hi ha alguns                 

dèficits inherents a aquesta situació (sobretot, la dificultat de conèixer bé a tot             

l’alumnat en tan poc temps), es pot dir que els resultats generals han estat també               

molt satisfactoris. 

El punt de partida del projecte, segons la rúbrica, l’hem de situar al nivell              

aprenent, doncs els objectius han estat decidits únicament per mi, fet que es deu a               

que la unitat s’emmarca dins un període de pràctiques que no permet una             

elaboració d’un altre tipus doncs jo vaig arribar a l’institut amb ja amb la proposta. 

L’activitat inicial (posar en comú diferents mals i dolències) la situem en un             

nivell expert ja que ha suscitat diferents preguntes i investigacions que han trobat la              

seva resposta durant l’elaboració del producte final i que poden seguir essent            

desenvolupades per l’alumnat de forma autònoma. 

Els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació els hem de situar en el             

nivell aprenent ja que no han canviat al llarg del projecte. No obstant, en tant que                

l’alumnat tenia la tasca de recercar plantes aromàtiques al seu entorn,           

l’aprenentatge sobre aquestes estava obert a diferents possibilitats que s’han          

concretat al producte final, que hauríem de situar en el nivell expert, doncs ha estat               

completament definit des de l’inici però obert a les aportacions de l’alumnat durant             

tota la unitat didàctica, estimulant la investigació i la creativitat. 
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La gestió de l’aula la podem situar en el nivell expert ja que, com estava               

previst a la seqüenciació d’activitats i metodologia, s’han emprat diferents          

agrupacions que permetessin el treball cooperatiu i assolir un aprenentatge          

significatiu. 

Pel que fa a la metodologia ens hem de situar en el nivell expert degut a que                 

hem incorporat noves i diferents metodologies (treball per projectes, activitats          

cooperatives, gamificació, debats) amb l’objectiu que l’alumnat tingui més autonomia          

i gaudeixi d’espais de reflexió i per compartir coneixements i dubtes. Seguint            

aquesta línia podem situar la gestió de les converses en el mateix nivell ja que s’han                

proporcionat diferents moments per a l’intercanvi d’opinions i arribar a un consens. 

El procés d’implementació s’hauria de situar entre el nivell avançat i l’expert            

degut a que s’han incorporat diferents activitats que han sacsejat els coneixements            

previs de l’alumnat, havent de revisar i modificant les idees prèvies, encara que en              

alguns casos s’hagués pogut assolir una major profunditat. 

La documentació de les pràctiques, relacionada amb la difusió del producte           

final, la podem situar en el nivell avançat-expert, ja que s’han dedicat sessions             

específiques per a la documentació i pel producte final, col·locant un cartell            

informatiu al passadís que permet entendre el projecte a qualsevol persona aliena,            

així com també s’ha compartit la informació amb la directiva, amb la resta de              

practicants i amb el grup de formació professional. 

El procés d’avaluació es pot situar en el nivell avançat, ja que s’han tingut en               

compte les observacions del treball individual i en equip, utilitzant diferents eines            

d’avaluació. No obstant, he trobat dificultats per a la valoració de la participació i              

l’actitud de forma individual ja que era molt complicat conèixer tants alumnes en tan              

poc temps i, per tant, m’he cenyit a una avaluació general de l’actitud que, en tot                

cas, ha estat molt positiva. A més, gràcies a l’avaluació de l’alumnat es poden tenir               

en compte les seves opinions per a futurs projectes. Allò que més han destacat              

positivament ha estat la seva sorpresa davant la relació que es pot donar entre la               

temàtica de la filosofia de la biologia i l’antropologia i la sembra d’un herbari al pati. 

Les evidències de l’aprenentatge les hem de situar en el nivell aprenent, ja             

que malgrat hi hagi diferents evidències, aquestes no mostren el procés de com             

s’han adquirit i aquest punt ha estat jutjat únicament per observació general. 
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El treball en equip per part de diferents docents, en aquest cas, ha estat molt               

limitat, ja que es tracta d’una unitat didàctica realitzada en el marc de les pràctiques               

del màster. No obstant, he rebut el suport del meu tutor de pràctiques, del director,               

de diferents docents del departament d’història (que m’han prestat material de l’àrea            

de projectes) i del professor de formació professional. 

Finalment, el grau de satisfacció amb el conjunt del projecte és molt elevat. Si              

es té en compte que partia de l’absoluta inexperiència en aquesta tasca, consider             

que s’han superat les expectatives que es podien tenir. En primer lloc, les meves              

sensacions a l’hora d’impartir les classes han estat molt positives i no hi ha hagut               

cap incidència destacable. En segon lloc, la resposta de l’alumnat ha estat també             

molt satisfactòria, amb un alt grau de participació dins classe i involucrant-se            

activament en l’elaboració del producte final. En darrer lloc, el conjunt del projecte             

ha assolit tots els objectius inicials i s’ha aconseguit millorar un petit espai del pati,               

exemplificant que si els diferents membres de la comunitat educativa s’impliquen           

una mica es pot millorar el centre a l’hora que es creen espais d’aprenentatge              

significatiu que, a més dels objectius curriculars, fomenten un bon clima entre            

l’alumnat i el professorat i transcendeix els límits d’allò purament acadèmic.  

12.4.1. Relació amb els objectius transversals 

A partir de l’activitat 3 de la Sessió 5: Mesures de preservació, vaig tenir la               

oportunitat d’observar quins són els ODS que l’alumnat pensava que més s’havien            

treballat durant la realització d’aquesta unitat didàctica. De forma molt general,           

aquells que més van destacar foren els 3 (Salut i benestar, amb la sembra de               

plantes medicinals), el 12 (Producció i consum responsable, amb la temàtica del            

capitalisme i amb la sembra de l’herbari), el 15 (Vida d’ecosistemes terrestres, amb             

la temàtica de la biodiversitat), el 17 (Aliança pels objectius, parlant dels ODS             

mateixos). Aquesta relació conincideix en gran mesura amb la proposta de l’apartat            

1.3. Objectius transversals.  

En menor mesura l’alumnat va argumentar també que s’havien treballat altres           

ODS com el de “Treball digne i creixement econòmic (ODS 8)” quan es va parlar del                

sistema capitalista i el de “Lluita contra el canvi climàtic (ODS 13)” quan parlavem de               
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la pèrdua de biodiversitat i va sorgir el tema de la diversificació i, finalment, el de                

“Ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11)” quan es sembrava l’herbari. 

A més una gran part de l’alumnat va destacar positivament el fet d’haver sortit              

a treballar al pati i haver conegut una mica millor la biodiversitat que envolta el               

centre. Per tant, es pot considerar que els objectius transversals s’han assolit de             

forma satisfactòria. 

12.5. Establir línies per a relacionar-lo amb altres activitats del projecte           
educatiu 

El fet que el centre també ofereixi una formació en Ajudant de Restaurant i              

Bar, em va donar la idea de que si sembràvem un petit herbari, aleshores aquest               

grup podria aprofitar les plantes aromàtiques per a aprendre les seves propietats i             

per a condimentar els seus plats. Per tant, vaig reunir-me amb l’encarregat del curs              

per comentar-li la jugada i, a més de mostrar-se content amb la proposta, em va               

deixar un llibre d’on podria extreure informació útil per a aquest projecte. A més,              51

em va oferir que el meu alumnat, després de conèixer les propietats de les plantes,               

podria explicar-ho al seu grup; aquesta proposta, malgrat fos molt bona, no es va              

poder realitzar per una qüestió logística (jo comptava amb uns 67 alumnes i ell              

només amb uns 10, per funcionar bé els números haurien d’haver estat a la              

inversa). No obstant, la relació establerta va quedar plasmada en la possibilitat de             

que el seu alumnat pot consultar al cartell informatiu les propietats culinàries,            

medicinals i les contraindicacions de les plantes sembrades, així com fer-ne ús per a              

les seves pràctiques a la cuina. 

13. Conclusions finals 

La realització d’aquest treball ha estat marcada per la tensió entre la voluntat             

de fer quelcom innovador i la de ser coherent amb les exigències curriculars, formals              

i amb els criteris d’avaluació. Aquest fet ha implicat una doble investigació. En             

primer lloc, la temàtica en si: presentar els continguts de la filosofia de la biologia,               

l’antropologia, el marxisme, i les funcions i vigència de la filosofia, relacionant-los            

51 José Luis Armendáriz Sanz (2014) Técnicas elementales de preelaboración, Ediciones paraninfo, 
Madrid. 
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amb l’actualitat, amb dades extretes de diferentes fonts, amb els ODS i amb             

bibliografia contemporània, tot seguint un fil narratiu vinculat amb una vessant           

pràctica. En segon lloc, estudiar les possibilitats metodològiques i d’avaluació que           

ofereixen les propostes pedagògiques innovadores i que permeten reconduir una          

proposta experimental a les exigències curriculars. En aquest sentit, la metodologia           

per projectes i les activitats cooperatives s’han revelat com les més adients per a              

aquesta proposta, així com les rúbriques d’avaluació han mostrat la seva efectivitat            

a l’hora d’examinar els resultats competencials i del projecte en general. 

Per altra banda, tota aquest treball d’investigació s’ha fet amb la consciència            

de que seria aplicat a les aules durant el meu període de pràctiques, fet que ha                

exigit una gran dosis de realisme a l’hora de plantejar la proposta didàctica que              

normalment no tenen els treballs purament acadèmics. Després, la realització de les            

activitats m’ha permès veure quins eren els punts més febles de la proposta i              

modificar-los per a proposta final plasmada en aquest treball. Per tant, hi ha hagut              

una retroalimentació entre la teoria i la pràctica que ha reforçat ambdós àmbits. 

Vincular teoria i pràctica és un dels objectius implícits més importants           

d’aquest treball i, des del meu punt de vista, és el allò que fa que aquesta proposta                 

es pugui considerar innovadora. El sentit comú entén la filosofia com una tasca             

eminentment teòrica, com un parlar sobre el món, oblidant per complet el seu             

potencial per operar sobre el món. A contracorrent d’aquesta concepció, durant la            

realització d’aquesta unitat didàctica s’han treballat conceptes que ens permeten          

entendre la realitat des d’un punt de vista rigorós, crític i actualitzat però mostrant al               

mateix temps que les paraules i els actes poden anar de la mà. De fet, aquest punt                 

ha estat allò que més ha sorprès a l’alumnat i que ha estat valorat de forma més                 

positiva en les seves avaluacions del projecte (sortir al pati a fer l’herbari entenent la               

relació amb la temàtica de la filosofia de la biologia, l’antropologia, etc.).  

Finalment, podem destacar que treballar d’aquesta manera, estudiar        

continguts filosòfics i relacionar-los amb el cultiu d’un petit herbari, ha permès            

millorar un petit espai del centre i crear un punt d’encontre entre diferents grups de               

la comunitat educativa. Per tant, consider que el treball en el seu conjunt ha assolit               

tots els objectius inicials, propiciant que l’aprenentatge de l’alumnat sigui significatiu i            

la meva experiència de pràctiques enriquidora, i això no significa que tot hagi sortit a               

51 



Màster Formació Professorat, 2018-19: Treball Final                                      Francisco Valls Ordinas 

la perfecció, sinó que tant a través de la observació directa com de l’avaluació              

mitjançant les rúbriques, he pogut entendre quins són els punts més forts i els més               

dèbils d’aquesta proposta. 
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Annexes: 

- Annex 1: Índex unitat didàctica 

 

Índex de la unitat didàctica “Cultivem filosofia”: 
 

Aquesta unitat tracta els temes relacionats amb la filosofia de la biologia, la              
biodiversitat, la globalització, el marxisme, les possibilitats de transformació del          
nostre entorn. Paral·lelament a la part teòrica hi haurà una part pràctica que             
finalitzarà amb la sembra d’un herbari al pati. 
 

● Dia 1: Presentació general i de la unitat didàctica 
● Dia 2: Filosofia de la biologia 

○ Conceptes: teoria de l’evolució, antropogènesi, creacionisme, 
reduccionisme, dialèctica natura-cultura. 

○ Cercar plantes 
● Dia 3: Biodiversitat 

○ Conceptes: biodiversitat, erosió genètica  i cultural 
● Dia 4: Natura-cultures i capitalisme global 

○ Conceptes: capitalisme global, alienació, ideologia, vídeo Monsanto 
● Dia 5: Mesures: de macro a micro 

○ Conceptes: objectius ODS, varietats locals, transmissió oral 
● Dia 6: Filosofia tel·lúrica 

○ Funcions i vigència de la filosofia 
○ El nostre entorn: el pati 

● Dia 7: La sembra 
○ Sembrar i col·locar cartells informatius 

● Dia 8: Tancam el cicle 
○ Retrospectiva 

 
* El número de dies és orientatiu i pot variar segons les necessitats de cada               

sessió. 

 

2. Avaluació  

(40 %) Prendre notes d’allò més rellevant de cada sessió amb l’objectiu de             

realitzar una memòria final consistent en: 

● Un paràgraf que sintetitzi el projecte realitzat. 10% 
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● Una relació entre els punts més importants de la teoria i la pràctica. 15% 

● Autoavaluació 7,5 % 

● Avaluació del projecte. 7,5 % 

- (30 %) Participació i actitud. 

- (30%) Tasques col·laboratives a classe. 

* Es pot aconsseguir un punt extra sobre la nota final en les activitats que dirà el                 

professor. 
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Annex 2: Mapa conceptual part teòrica 

 

 

55 



Màster Formació Professorat, 2018-19: Treball Final                                      Francisco Valls Ordinas 

- Annex 3: Resultats activitat cohesió de grup 

La següent tabla mostra els resultats generals, sintetitzant els tres grups amb 

els quals s’ha treballat, de l’activitat de cohesió de grup realitzada durant la primera 

sessió i que ha servit per a l’elaboració del panell informatiu del producte final: 

 

Dolències Herbes remeieres 

Estrés  Valeariana, espígol 

Mal de cap Camamil·la 

Mal d’esquena Menta i llavor de fonoll 

Mal de coll Romaní 

Mal de panxa Sàlvia, menta, herba lluïsa 

Cremades Aloe vera, tomàquet 

Constipat Menta, ceba, suc de taronja 

Mal d’orella All 

Infecció d’orina Grosella negra 
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- Annex 4: Activitat cooperativa 

Activitat cooperativa 2, 4, 15*: el reduccionisme 
 

A partir del que s’ha explicat a classe elaborar dos documents: un on es               

proposin arguments a favor del determinisme biològic i l’altre a favor del            

determinisme cultural o ambientalisme. 

          Procediment a seguir per a obtenir els documents: 

- Primer, separar la classe en dos grans grups, un que defensarà el            

determinisme biològic i l’altre l’ambientalisme. Després, per parelles,        

elaborar el document corresponent a una o altra teoria, després posar-ho           

en comú en grups de quatre i finalment en dos grans de quinze.  

 

A partir dels dos documents finals, que haurien de recollir les aportacions             

més significatives de tot l’alumnat de la classe, realitzar un debat entre una i altra               

postura.  

 

* El número 15 és orientatiu, serviria per a una classe de 30 alumnes. El nombre de participants                  

per grup s’ha d’adaptar a la quantitat d’alumnes total. 

 

- Annex 5: Activitat gamificada 

Aquesta activitat gamificada està preparada per a realitzar-se en grups de 2 a 4 

alumnes. El procediment de resposta està relacionat amb una rutina de 

pensament que segueix les passes següents: 

1. Es destapa i es llegeix una pregunta 

2. S’arriba a un acord de resposta final amb l’equip  

3. Es marca només l’opció acordada 

4. Es comenten les respostes amb tot el grup 

 

* Si hi ha alguna rectificació en la resposta llavors significa que no s’ha seguit la                

rutina i, per tant, la resposta pot ser invalidada. 
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* L’objectiu d’aquesta activitat no és només acertar les respostes (molta de la             

informació no s’ha treballat prèviament, per tant, és una ampliació del           

coneixement) sinó aplicar la rutina de pensament i crear una mica de debat entorn              

als temes que es tracten. 

* Com a motivació, es pot proposar que els que encertin totes les respostes              

tindran alguna puntuació extra en l’avaluació. 

* El professor pot triar el número de preguntes que es faran. 

* Es pot trobar tota la informació relativa a les respostes de totes les preguntes a                

l’apartat 3. Part teòrica d’aquest treball. 

 
1. El creacionisme diu que… 

a) L’ésser humà és creatiu 
b) La humanitat va ser creada per un déu 
c) La humanitat s’ha creat a partir dels micos 
d) La humanitat ve del Big Bang 

 
2. La selecció natural fa evolucionar… 

a) Els individus 
b) Els animals 
c) Les espècies 
d) No existeix 

 
3. La biodiversitat és… 

a) La suma de tots els animals 
b) Un ecosistema 
c) El conjunt d’éssers vius 
d) Tota la humanitat 

 
4. Quantes espècies hi ha al món? 

a) Humans i animals 
b) 100.000 
c) 2 milions 
d) 10 milions 

 
5. L’antropogènesi és… 

a) Que l’ésser humà està al centre del món 
b) La cultura 
c) L’origen de l’ésser humà 
d) L’explicació de que la humanitat va ser creada per déu  

 
6. Del 1500 al 1850 es perdia una espècie alimentària cada 10 anys, en canvi del 
1950 al 2002 se n’extingia una cada… 

a) Any 
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b) Mes  
c) Hora 
d) Dia 

 
7. Quantes llengües es parlen al món? 

a) 300 
b) 1200 
c) 3500 
d) 7000 

 
8. Al món s’estima que mor una llengua cada… 

a) Any 
b) Deu anys 
c) Dues setmanes 
d) I don’t know 

 
9. Quants d’aliments comestibles pels humans existeixen? 

a) 20.000 
b) 500 
c) 5.000 
d) hamburguesa i patates 

 
10. D’aquests, quants conformen la base alimentària d’entre un 40 i un 50% de la 
població mundial? 

a) 3 
b) 20 
c) 100 

 
11. L’homogeneïtzació dels cultius beneficia a… 

a) La biodiversitat 
b) Grans empreses 
c) Tothom 

 
12. Una llavor de tomàtiga de ramallet és un bé… 

a) natural 
b) cultural 
c) diví 
d) natural i cultural 

 
13. Els usos i propietats de les plantes ens ha arribat gràcies a… 

a) Internet 
b) Un programa del Govern de les Illes Balears 
c) La transmissió oral de generació en generació 
d) La gran enciclopèdia xinesa 
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- Annex 6: Producte final 

a) Situació 

La següent fotografia extreta de google maps mostra una vista aèria de l’entorn i              

assenyala la zona seleccionada per a sembrar l’herbari.       
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b) La pastera  
Abans de començar la sembra l’alumnat va preparar el terreny. 
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c) L’herbari 
Dos punts de vista de l’herbari una vegada acabat. 
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d) El panell informatiu 
Aquest panell està realitzat a partir de la tabla elaborada durant la primera             

sessió (veure Annex 3). No obstant, algunes de les plantes que van sorgir durant              

aquesta sessió no van ser sembrades i, en canvi, en varem sembrar d’altres que no               

apareixien a la llista inicial. 
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