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El projecte “El dret a l’alimentació al sud i al nord: consciència global i 

transformació local – Fase II” implementat durant el curs escolar 2018-19 es va 

formular esperant assolir uns resultats i, a continuació, se’n detallen els resultats 

dels productes obtinguts al centre educatiu Col·legi Camí en torn al consum 

responsable, el dret a l’alimentació, tot això des d’una visió global amb 

perspectiva de gènere. 

 

1. Resultats dels productes plantejats inicialment. 

Durant aquest curs 2018/19, s’ha implementat un pla d’acció a una escola 

situada al districte de Nou Barris, el districte amb més vulnerabilitat social i amb 

la renda familiar disponible més baixa de tota la ciutat de Barcelona. Tant és així, 

que malgrat que haguem actuat en una escola de titularitat concertada, el seu 

alumnat es considera que es troba en una situació de vulnerabilitat. L’escola en 

qüestió ha sigut el Col·legi Camí, situat al carrer de Vèlia del districte de Nou 

Barris. 

 

1.1. Resultat sobre les comunitats educatives en el disseny del pla 

d’acció. 

1.1.1. Implicació de la docència en el disseny del projecte. 

Enguany, en el projecte que ha impulsat DESOS Opció Solidària al Col·legi 

Camí, han participat un total de 4 docents, dues dones i dos homes, suposant el 

50% en la distribució de sexe. A través d’un coordinador, el projecte s’ha pogut 

anar articulant i configurant, començant les accions durant el mes de gener de 

2019 i concloent durant el mes de juny d’aquest mateix any. Si més no, les quatre 

docents no han coincidit en el mateix moment a l’escola, doncs una d’elles va 

iniciar el projecte, però va agafar la baixa de maternitat. En aquest cas, hi ha 

hagut una participació del 33.3% de dones i un 66.6% d’homes en el moment de 

realitzar les accions. Aquesta repartició de sexe es pot veure representada en la 

següent figura. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Participació de la docència 

en clau de gènere. 

Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades internes de l’entitat. 
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Per tal de respondre a si s’ha aconseguit implicar a la comunitat educativa en el 

disseny del pla d’acció, es pren de punt de partida l’enquesta d’avaluació final, 

contestada per tres dels quatre docents participants al projecte. Aquesta 

enquesta ha preguntat a la docència per la comunicació i les relacions que hi ha 

hagut entre la nostra entitat i el centre escolar. Totes les persones que han 

respost a l’avaluació han coincidit en que la comunicació que s’ha dut a terme ha 

sigut correcta i la majoria d’ells s’han sentit partícips del projecte, contestant que 

aquest s’ha desenvolupat de manera col·lectiva. 

La implicació de la docència es valora molt positivament ja que durant tot el 

transcurs del projecte, hi ha hagut un contacte continu entre el centre escolar i la 

nostra entitat, ja sigui per mitjà de correu electrònic, telefònic o de diàlegs i 

converses informals en moments previs o posteriors a la realització de les 

activitats. 

 

1.1.2. Altres agents implicats de la comunitat educativa en el disseny del 

projecte. 

En general, aquest projecte ha treballat amb tots els col·lectius implicats en el 

centre escolar, des d’equip directiu i docència, passant per alumnat i famílies i 

també intentant arribar a l’equip de menjador. 

El centre, es troba situat al carrer de Vèlia, al districte de Nou Barris de la ciutat 

de Barcelona i dins del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta. Aquest centre 

escolar, malgrat i ser un centre escolar concertat, és considerat un d’alta 

complexitat per situar-se en un dels districtes que pateix més dificultats de la 

ciutat de Barcelona. En aquest centre d’altra banda, hi acudeixen alumnes tant 

del districte de Nou Barris com també del districte adjacent amb A aquest, Horta-

Guinardó. 

DOCENTS: La participació docent aquest any al Col·legi Camí ha sigut de 4 

docents com ja s’ha pogut observar amb anterioritat. Per la docència, s’ha ofert 

una formació per tal d’apoderar-la i dotar-la de recursos i eines que donin 

resposta a les seves inquietuds i necessitats, així i com un acompanyament 

constant en el desenvolupament del projecte. En aquest cas, la docència s’ha 

vist preparada i encoratjada a treballar el projecte de forma autònoma també, 

realitzant tasques i ampliacions de coneixement després de les sessions 

conduïdes per experts de l’entitat. Per exemple ampliant coneixements sobre 

petjada ecològica o en la confecció del “mapa de consum”. 

ALUMNAT:  La participació de l’alumnat enguany al Col·legi Camí s’ha 

concentrat en el cicle superior de l’escola, és a dir en els cursos de cinquè i sisè. 

Aquest cicle esta format per una quantitat de 50 alumnes, dels quals es 

reparteixen equitativament en dos grups de 25 infants. 
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Així doncs, el 100% dels alumnes han mostrat interès i compromís pel projecte, 

mostrant interès e implicació en aquest. 

FAMÍLIES: En quant a les famílies, s’ha intentat treballar amb l’AMPA, d’altra 

banda cal afegir que ha sigut molt complicat la relació amb aquest col·lectiu més 

enllà d’arribar per mitjà de circulars i xarxes socials. Amb això es compleix un 

dels requisits i objectius del projecte, el qual és treballar amb uns 200 familiars 

de l’alumnat. Si es treballa amb 50 alumnes resulta a dues persones 

relacionades directament amb l’infant en qüestió que tindran contacte amb el 

projecte com a mínim.  

MENJADOR ESCOLAR I AGENTS DE L’ESCOLA: En aquest projecte també 

han participat les dues persones responsables de l’alimentació al centre, elles 

són la cuinera i la dietista de l’escola. Una, la dietista encarregada de programar 

el menú i realitzar una dieta saludable i adequada al creixement dels infants. 

L’altre, la cuinera encarregada de realitzar les comandes d’aliments i cuinar els 

àpats que es serveixen dia a dia al menjador de l’escola.  

ALTRES AGENTS DE BARRI PARTICIPANTS: Els agents implicats i 

participants en aquest projecte han sigut un total de 7. Aquests es reparteixen 

entre el districte de Nou Barris i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Amb aquests 

agents, el que es vol aconseguir és apropar els espais comunitaris a l’escola i 

també donar eines i apoderar a docència i alumnat sobre l’agricultura ecològica. 

Per últim també es vol donar consciència o posar en valor els problemes del 

sistema alimentari actual i les desigualtats que aquest genera. També el que es 

vol aconseguir amb les visites a espais propers a la ciutat de Barcelona és obrir 

la ciutat als espais naturals que l’envolten i que els infants tinguin una visió més 

oberta i no tant urbanitzada de la ciutat.  

Com a nota final, cal afegir que l’escola ha decidit implementar aquest projecte 

de manera bianual dins de l’escola. L’escola ha decidit implementar-lo de forma 

bianual ja que així s’aconsegueix que cap alumne pugui repetir-lo, ja que cada 2 

anys l’alumnat de cinquè i de sisè haurà canviat i els que a dia d’avui es troben 

a cicle mitjà, d’aquí un parell d’anys hi seran a cicle superior i per tant no hauran 

fet el projecte. 

 

1.2. Grau d’apoderament de l’equip docent sobre les eines i recursos per 

aplicar l’educació per la justícia global.  

Per tal de mesurar el grau d’apoderament de la docència a l’escola es fan servir 

dues preguntes que trobem a l’avaluació final a la que s’ha sotmès l’equip docent. 

Durant l’inici del projecte, l’equip docent responsable dels cicles de cinquè i sisè 

del Col·legi Camí ha rebut formació i eines per a continuar el projecte de forma 

autònoma durant els períodes que Desos no hi és present. 



 

5 
 

A continuació, es podrà veure la relació de respostes total dels 3 docents 

participants a l’avaluació final de l’escola. En el projecte prèviament redactat, es 

demanava com a objectiu d’aquest treballar, com a mínim amb 3 docents del 

centre escolar en qüestió, en aquest cas, el total ha sigut de 4 docents, però de 

manera més o menys fictícia, ja que n’hem comptabilitzat 3 al llarg del projecte 

degut a que una docent ha sigut baixa per maternitat i n’ha entrat a formar part 

del projecte una altre que la substituïa. 

 

Figures 2 i 3: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

Les dues figures anteriors fan referència a les respostes sobre el grau 

d’apoderament i la adquisició de noves eines i metodologies, es pot copsar que 

el 100% de la docència reafirma el seu aprenentatge amb el projecte, és a dir 

que ha rebut i assimilat conceptes i informacions noves que en un futur els 

permetran desenvolupar noves temàtiques i unitats didàctiques als diferents 

cicles escolars on duguin a terme les seves classes. D’altra banda a l’altre 

pregunta plantejada, la totalitat dels docents ha respost amb bastant, la qual cosa 

ens indica que tota la docència se sent preparada per donar continuïtat al 

projecte de manera autònoma quan Desos no hi digui present en 

l’acompanyament. 

Com a conclusions d’aquest apartat doncs podem dir que el grau d’apoderament 

s’ha assolit al 100% en tots dos casos, adquirint eines i metodologies per a donar 

continuïtat al projecte de forma autònoma. A més a més, també han vist 

augmentats els seus coneixements i capacitats sobre la sostenibilitat alimentària 

i les causes de desigualtats al Sud i al Nord. 

A la figura número 2 que es mostra a continuació, es podrà observar el canvi de 

tendència i l’impacte que ha tingut el projecte sobre l’aprenentatge docent arrel 

de la formació implementada en el projecte. La línia de color taronja, correspon 

als coneixements sobre temes concrets que els docents tenien abans de  
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l’avaluació inicial i la blava, els mateixos coneixements però en l’avaluació final, 

un cop desenvolupada la formació i finalitzat el projecte. 

Figura  2: Mitjana de respostes segons avaluació. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades internes de l’entitat. 

Podem observar doncs el canvi de tendència que hi ha entre la mitjana de 

respostes de l’avaluació inicial i la mitjana de respostes que trobem a l’avaluació 

final, sent aquestes amb notes més elevades exceptuant un parell de preguntes. 

Gràcies a aquesta relació de respostes, es pot observar com la docència ha 

adquirit coneixement sobre temes que anteriorment gairebé no en tenien. Els 

temes on la docència pot afirmar que ha vist més augmentada la seva formació 

han sigut el dret a l’alimentació i la petjada ecològica.  

Així doncs tal i com ja s’ha vist amb anterioritat, un dels objectius del projecte es 

pot veure reflectit en aquest apartat, es tracta que un mínim d’un 70% de la 

docència hagi adquirit coneixements respecte als seus inicials. Això és evident i 

es pot veure de forma clara, més d’un 70% de la docència ha adquirit 

coneixements i es veuria capacitada per realitzar sessions de forma autònoma 

sobre els temes més importants del nostre projecte. 

Per últim, cal dir que el projecte no només ha tractat els temes citats a la figura 

número 2, sinó que també ha desenvolupat altres temes que no han tingut tant 

de pes o tanta incidència com per sortir a la infografia anteriorment esmentada.  

 

1.3. Aprenentatge i reflexió dels infants dels centres educatius sobre 

conceptes i eixos treballats a les aules. 

En aquest apartat es podrà observar i veure si s’han aconseguit els objectius 

principals o bàsics del projecte, a continuació, es veuran 3 figures les quals 

indiquen i plasmen les respostes i el punt de vista que té la docència sobre 

l’assoliment del projecte. En general, es vol veure l’aprofitament real del projecte, 

és a dir si s’ha contribuït a millorar la consciència vers el consum de l’alumnat i 

també si s’han ofert alternatives més justes, saludables i/o sostenibles als 

alumnes.   
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Figures 4, 5 i 6: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

A les figures anteriors es pot observar com s’ha aconseguit promoure alternatives 

per afavorir un desenvolupament social, ambiental i econòmic més just i 

sostenible. La docència encarregada del projecte, ha cregut convenient contestar 

amb el terme “Normal” a la pregunta i per tant deduïm que aquest propòsit s’ha 

aconseguit satisfactòriament, sinó les preguntes de les docents haurien anat a 

caselles de puntuació més baixes. 

A més a més, podem observar també com al mateix temps s’ha promogut un 

consum responsable, sostenible i de proximitat, sempre intentant millorar les 

pràctiques, conductes i actituds de l’alumnat vers els productes que es 

consumeixen dia a dia. Això s’ha vist reflectit en la segona gràfica, situada a la 

part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina. 

Per últim, la docència ha respost també de manera satisfactòria a la darrera 

qüestió, que tracta sobre la contribució que ha fet el projecte a la generació 

d’alternatives transformadores que donin resposta a les necessitats col·lectives. 
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1.3.1. Avaluació inicial de l’alumnat. 

En aquesta primera presa de contacte amb els grups que enguany desenvolupen 

el projecte, la Kuka, fil conductor i avaluador d’aquest, ha fet una primera prova 

de coneixements als cursos de cinquè i sisè. El personatge de la Kuka, a més a 

més de presentar la primera missió del projecte a l’alumnat de sisè, també va 

tenir la tasca d’avaluar inicialment a l’alumnat, per poder veure i valorar la millora 

i aprenentatge d’aquest col·lectiu un cop es finalitzi el projecte. Per tal de realitzar 

aquesta avaluació, es farà ús d’un joc de preguntes i respostes que seran 

contestades per l’alumnat de manera cooperativa, en petits grups de 4 o 5 

alumnes. 

Cinquè: L’alumnat d’aquest curs, va rebre a la Kuka amb molta intriga i curiositat, 

després de fer-los una petita presentació i dir-los d’on ve, la Kuka va demanar a 

l’alumnat si la podrien ajudar a esbrinar d’on provenen les fruites i verdures que 

es consumeixen diàriament al menjador de l’escola. El total d’alumnes es va 

mostrar interessat i motivat per ajudar a la Kuka i van acceptar col·laborar amb 

ella. L’alumnat, va col·laborar entre ell per trobar un consens a les preguntes que 

els realitzava la Kuka i entre els mateixos membres del grup, s’ajudaven per a 

extreure les respostes. La freqüència d’encerts dels alumnes de cinquè és del 

61%. 

 

 

 

Figura 7: Percentatge d’errades i 

encerts de l’alumnat a l’avaluació inicial. 

Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades extretes de l’avaluació final de 

la docència. 

Sisè: l’alumnat de sisè, va rebre també a la Kuka amb força curiositat, però a 

diferència dels seus companys de cinquè, aquests van mostrar una actitud més 

tranquil·la i relaxada però amb moltes ganes de participar i ajudar a la Kuka. 

Durant el desenvolupament de l’activitat d’avaluació, la freqüència d’encerts dels 

alumnes de sisè a les preguntes de la Kuka va ser exactament del 50%. 

Cal afegir que tant l’alumnat de cinquè com el de sisè no va conèixer quines 

respostes havien encertat i quines no, sinó que la Kuka, els va motivar i 

engrescar a seguir amb el projecte i descobrir per ells mateixos quines preguntes 

havien sigut contestades correctament. 

Cinquè Sisè 
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Fotografia 1 i 2: Fotografies de l’activitat inicial i del joc d’avaluació. 

A les anteriors fotografies es poden veure imatges del que va consistir l’avaluació 

inicial, incloent la dinàmica d’avaluació del passa paraula. A la dreta, el material 

emprat per a la realització de l’activitat i a l’esquerra l’alumnat duent-la a terme.  

 

1.3.2. Avaluació intermitja. 

En aquesta sessió d’avaluació, participen un total de 48 alumnes dels 50 

participants al projecte. En un primer moment, l’actitud del grup és força distesa 

i presten poca atenció al personatge de la Kuka i a la sessió. A l’actuar la 

docència aquesta dinàmica canvia per complet i l’alumnat es mostra 

col·laborador i motivat per a seguir amb el projecte.  

Aquesta sessió es va realitzar durant el mes d’abril, els cursos de cinquè i de 

sisè van participar en la mateixa sessió. Durant la primera part de la sessió, 

l’alumnat de sisè va fer traspàs als seus companys de cinquè de tot el que havien 

anat descobrint en la primera part del projecte, informació, dades i maneres de 

treballar que posteriorment emprarien els alumnes de cinquè, tot agafant el relleu 

del projecte. A més a més, la Kuka va conduir la sessió mitjançant la visualització 

d’un vídeo de la cooperativa Central Parc. Al mateix temps, també fent preguntes 

per tal d’avaluar el nivell d’aprenentatge de l’alumnat. Durant aquesta sessió, i 

gràcies a l’actuació de la Kuka, es va poder observar els aprenentatges que 

l’alumnat havia anat adquirint. En primer punt, es va mostrar una millora de 

consciència respecte al consum propi, sobretot a nivell ambiental, citant diversos 

cops el concepte de petjada ecològica i la despesa que genera el transport.  

A més a més, s’han obert espais de debat molt interessants sobre el comerç de 

proximitat i sobre la necessitat de consumir producte local. El projecte esta 

contribuint a què l’alumnat es mostri sensible amb l’entorn i molt preocupat amb 
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la petjada ecològica generada per les persones. Hi ha una comprensió sobre un 

altre model de vida, més conscient i en sintonia amb el medi ambient. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Canvi d’hàbits de consum a les 

llars dels beneficiaris del projecte. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

extretes de l’avaluació final de la docència. 

Per tal d’observar l’impacte del projecte sobre els infants dels cursos de cinquè i 

sisè, s’ha fet arribar a les famílies una petita enquesta on s’ha preguntat si hi ha 

hagut un canvi d’hàbits de consum a les llars. Malgrat la resposta contundent de 

que no hi ha hagut un canvi d’hàbits, s’ha observat un canvi en la tendència i en 

la conscienciació de l’alumnat, mirant més tot allò que consumeixen, però també 

d’on prové i tot el recorregut que duen els productes al darrera. 

 

Fotografia 3: Avaluació intermitja, fotografia del traspàs d’informació. 

Això també s’ha pogut observar amb l’actuació de la Kuka a l’aula, on ella 

conversava amb l’alumnat i aquest li explicava tot el recorregut que havien 

realitzat (l’alumnat de sisè) al llarg del que duien de projecte i que explicaven tot 

el que havien fet i al mateix temps motivaven als seus companys del curs inferior 

a participar i seguir investigant els productes que es consumeixen al menjador 

escolar.  
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1.3.3. Avaluació final. 

L’avaluació final, va ser dirigida i articulada en la seva totalitat per la Kuka. Per 

temes organitzatius es van realitzar dues sessions diferents, una per cinquè i una 

altra per sisè, de tal manera que la Kuka va dinamitzar una sessió amb cadascun 

dels grups que han participat al projecte. La Kuka va realitzar la sessió mitjançant 

la projecció d’un vídeo sobre el consum de proximitat i les maneres de consumir 

diferents que tenim a casa nostra i també que es tenen des de l’altre banda de 

l’oceà, a Nicaragua. El grup amb l’ajuda de la Kuka va  poder copsar el model 

alimentari que tenen a Nicaragua i tanmateix també va observar com s’intenta 

malbaratar el mínim aliment possible, buscant i intentant trobar sortida e utilitat 

als aliments que s’han pansit o estan a punt de fer-ho. D’altra banda, la Kuka va 

conduir a l’alumnat per totes les fases del projecte realitzat, des de l’inici i fins a 

on havien arribat, el final, així doncs el que es volia aconseguir era veure el nivell 

d’assoliment de continguts dels alumnes al llarg de tot el projecte.  

Fotografia 4: Avaluació final, visualització de documental. 

 

1.3.4. Altres activitats desenvolupades amb l’alumnat 

A banda de les activitats anteriorment descrites, també s’han realitzat altres 

activitats, com per exemple activitats de càlcul de petjada ecològica, activitat que 

s’enllaça amb la de mapa de consum que és una de les principals activitats 

d’aquest projecte. Una altre activitat interessant que s’ha realitzat ha sigut el joc 

de rol de la pagesia, on els infants es posaven a la pell dels actors i actrius del 

sistema alimentari, representant els tres tipus de opcions que ens trobem a l’hora 

de comprar fruites o verdures (mercat de pagès, botiga de barri i supermercat). 

En aquest cas, s’han dotat amb monedes fictícies a les encarregades de cada 

“establiment o punt de venda” per tal que es repartissin els beneficis que obtenien 

de la venta de les fruites i les verdures. El que s’ha pogut veure i relacionar doncs 

ha sigut el següent, en el cas del mercat de pagès, tot el guany econòmic ha anat 
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a parar al pagès, el productor. En el cas de la botiga de barri s’ha hagut de repartir 

entre el propietari de la botiga, un intermediari i el pagès productor del producte. 

Per últim, en el cas del supermercat, aquest guany de capital s’ha hagut de 

repartir entre tots els agents implicats, els treballadors del supermercat, els 

intermediaris que fan possible que els productes arribin al punt de venda des 

dels seus llocs d’origen i també al mateix temps, pagar al productor del producte. 

Amb aquest joc el que es vol aconseguir es veure les diferències i les 

desigualtats que es creen anant a comprar al supermercat i els avantatges que 

tenen tant les botigues de barri com els mercats de pagès respecte a les grans 

superfícies.  

Com es pot observar a la foto següent i com a una de les activitats principals del 

projecte, s’ha realitzat un mapa de consum entre tots els participants on es veu 

l’origen, recorregut i destí de les fruites i verdures del menjador de l’escola. 

D’aquesta manera, es pot copsar la despesa en transport i la petjada ecològica 

que duu associada cada producte (els de proximitat, una petjada ecològica molt 

menor). 

Fotografia 5: fotografia del mapa de consum realitzat per l’alumnat. 
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1.3.5. Grau d’adequació al currículum, motivació i implicació de l’alumnat. 

Figures 9 i 10: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

Segons les respostes extretes de l’avaluació final, més d’un 80% de la docència 

creu que els continguts del projecte s’han adequat al currículum escolar i han 

servit d’aprenentatge als infants, Cal dir que ha mancat una mica de motivació 

de l’alumnat vers el projecte. La diferenciació de respostes es deu a què els 

alumnes de sisè i els de cinquè han mostrat graus de motivació diferents i han 

fet que la docència respongués a normal en el cas de cinquè i de poca motivació 

en el cas de sisè. Degut a la tipologia del grup, els de sisè tenien una manca de 

motivació general per qualsevol activitat que es proposés, malgrat que durant el 

moment de realitzar-les, aquesta motivació canviava i se’ls veia gaudir de les 

activitats, dinàmiques i tallers proposades en cada ocasió, ja fossin a l’aire lliure 

o a l’aula.  

 

1.4. Resultats sobre la participació de les famílies. 

Per tal d’avaluar la participació de les famílies en el projecte, ens basem en les 

enquestes que s’han facilitat des de l’escola a aquest col·lectiu per tal de veure 

l’impacte que té el projecte sobre l’alumnat. El total de respostes a aquesta 

enquesta és de 20, i per tal de poder fer-nos una idea, la relació de preguntes és 

la següent: 

o Vostès tenen constància del projecte educatiu que s'ha dut a terme als cursos de cinquè 

i sisè i sap de què tracta?  

o Hi ha hagut un canvi d’hàbits de la seva filla o fill en vers a l’alimentació i el consum de 

determinats productes?   

o Hi ha hagut algun canvi en els hàbits de consum a casa seva arran de la realització 

d'aquest projecte?  

o Quin grau de satisfacció teniu sobre l’aprenentatge de les vostres filles i fills durant el 

desenvolupament d’aquest projecte?   
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o Quina grau de satisfacció teniu amb la implementació d’aquest projecte a l’escola?  

o En quin grau penseu que amb la utilització d'una aplicació per a telèfon mòbil o tauleta 

aquest projecte tindria una incidència major sobre l'alumnat?  

o En quin grau penseu que una aplicació mòbil pot promocionar i capacitar sobre el dret a 

l'alimentació?  

A més a més de veure l’impacte que ha tingut el projecte a les llars de l’alumnat, 

també s’han volgut realitzar dues preguntes referents a un punt que més 

endavant podem analitzar relacionat amb una aplicació mòbil. És el cas de les 

dues darreres preguntes, la 6 i la 7. 

Figures 11 i 12: Interès e impacte del projecte sobre la família de la infància. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

En el gràfic que trobem situat a la part esquerra de la imatge (figura 11), veiem 

l’arribada del projecte a les famílies. Moltes d’aquestes famílies tenen constància 

del projecte, o si més no, saben que hi ha un projecte, però dins d’aquest 60% 

de famílies que tenen constància del projecte, trobem un 20% que no sap de què 

tracta. El 35% restant de l’enquesta, són famílies que no saben ni tan sols que 

s’està desenvolupant un projecte socioeducatiu a l’escola dels seu fill o filla. 

Si observem la segona figura, podem observar com un 70% de les famílies 

enquestades afirma que no s’ha realitzat cap canvi en els hàbits del seu fill o filla 

vers a l’alimentació de productes que puguin ser poc ecològics o no responsables 

amb el medi ambient. D’altra banda, un 30% de les famílies afirma que el seu fill 

o filla ha experimentat un canvi d’hàbits o que si més no ha adoptat una nova 

visió del món adaptant la seva mirada cap a la sostenibilitat i la igualtat. 
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Fotografia 6, 7, 8, 9: Diferents fotografies de les activitats realitzades al llarg del projecte. 

 

Així doncs, analitzant les respostes de les famílies a aquest qüestionari podem 

veure com gairebé la majoria tenen coneixement del projecte que s’està impartint 

a l’escola, però al mateix temps, n’hi ha forces que no saben de què tracta 

aquest. 

D’altra banda, l’impacte del projecte també el podem plasmar en les figures 

següents, on les famílies responen majoritàriament que no hi ha hagut un canvi 

d’hàbits en general a l’alumnat, ni del consum de l’alumnat ni del consum que es 

fa des de les llars. Com podem veure, són una minoria les famílies que responen 

que hi ha hagut un canvi d’hàbits, si més no, sí que n’hi ha alguna que malgrat 

no hagi canviat els hàbits ha millorat la consciència a l’hora d’alimentar-se, 

segons escriuen algunes famílies a l’apartat d’altres. 

Pel que fa al consum a les llars, encara ha sigut més complicat el fet de canviar 

els hàbits de consum, doncs és un col·lectiu força difícil d’accedir i que sovint per 

temes de feina, cures de la llar entre d’altres té poques possibilitats d’escollir que 

es compra, com es compra i quin sentit té aquella compra. També evidentment, 
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influeix el tema econòmic, el qual és també un factor determinant en la elecció 

del lloc de compra i de la manera de fer dels hàbits de consum.  

 

1.5. Sinèrgies establertes amb els agents transformadors del territori. 

1.5.1. Sinèrgies establertes amb agents del barri pròxims al centre 

educatiu. 

Durant aquest curs escolar 2018-2019, per tal de desenvolupar els projectes 

educatius, des de Desos Opció Solidària ens hem posat en contacte amb 

diversos agents del barri per tal d’enriquir l’experiència vivencial de l’alumnat i 

aconseguir establir una xarxa de relacions entre els agents del barri, l’alumnat i 

famílies i l’entorn proper a l’escola. Ens hem posat en contacte amb un total de 

27 agents, ja siguin entitats que desenvolupen la seva tasca al districte, botigues 

d’alimentació de proximitat ecològica, restauració, etc... 

Amb aquesta sèrie de contactes s’ha aconseguit un total de 7 agents 

col·laboradors per al present projecte, si més no, aquests contactes també han 

servit per a establir vincle i acords futures col·laboracions o també la presència 

d’aquests agents en altres projectes que desenvolupa l’entitat com poden ser 

projectes d’Aprenentatge i Servei amb col·lectius de secundària. Aquests agents 

transformadors del territori, han actuat de manera vertebradora del projecte, 

realitzant tallers i activitats i que, posteriorment han avaluat per mitjà de 

rúbriques. Aquestes rubriques són realitzades per part de Desos Opció Solidària 

i respostes pels agents que desenvolupen l’activitat, per veure en quin nivell 

d’aprenentatge es troba l’alumnat. A l’apartat d’annexes d’aquest mateix 

document, s’ajuntaran els convenis de col·laboració signats per les dues parts. 

A més a més, també s’han inclòs dues preguntes sobre les sinèrgies que s’han 

creat entre els agents i el centre escolar, obrint les seves portes  a l’alumnat i 

també creant connexions entre l’escola i el barri. Aquestes col·laboracions també 

han anat totes elles acompanyades de difusió i publicacions a les xarxes socials 

de l’entitat, intentant donar la màxima visibilitat a les accions que s’han dut a 

terme al llarg del projecte.  
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Figures 13 i 14: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

 

1.5.2. Sinèrgies establertes amb les comunitats nicaragüenques. 

Donant una escala global al projecte, s’ha establert un vincle directe amb els 

altres projectes que l’entitat desenvolupa, en aquest cas situant l’àmbit d’actuació 

fora de Catalunya, al país de Nicaragua. Més en concret a la comunitat rural de 

San Miguelito on Desos Opció Solidària desenvolupa els projectes de cooperació 

internacional. Aquesta relació amb el país sud americà es crea mitjançant el 

visionat de 2 reportatges, un sobre la situació del camp i explicant com és el 

comerç i producció a l’altra banda del món i un segon sobre el consum de 

proximitat i les diferències que hi ha entre el consum a la ciutat de Barcelona i la 

comunitat rural de San Miguelito.  

Figures 15 i 16: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

Per últim, durant el transcurs del projecte, hi ha un tercer document audiovisual 

on s’explica la formació de la cooperativa de Central Parc.  
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Tanmateix segons la docència es pot afirmar que durant el projecte s’ha entès la 

importància de l’escala global del projecte i a més a més també el paper que juga 

Nicaragua en ell. D’altra banda, també cal dir que ha sigut una mica més 

dificultós el fet d’intentar acostar les dues societats e intentar que s’equilibressin 

les oportunitats entre els països del sud i del nord. En aquest cas, la docència ha 

cregut i valorat que les igualtats d’oportunitats s’han promogut més aviat poc. 

 

1.6. Resultat disseny col·lectiu d’una eina didàctica que promogui i 

difongui el dret a l’alimentació mitjançant la identificació, diagnosi i 

difusió de les necessitats col·lectives dels titulars de drets i 

responsabilitats de l’AMB. 

A continuació es detallaran les respostes que s’han rebut de part de familiars i  

 

Figures 17 i 18: Grau d’acceptació en l’aplicació de noves tecnologies mòbils. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 19: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de 

l’avaluació final de la docència. 
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Tal i com s’ha vist a l’informe d’avaluació de l’aplicació per a telèfons mòbils 

(veure document app) que aquest projecte també ha inclòs i com també indiquen 

les anteriors figures, es pot observar com per una banda les famílies de l’alumnat 

veuen factible l’aplicació d’una aplicació per a dispositius mòbils. Això és així si 

observem les figures 17 i 18, les quals respectivament mostren el grau 

d’acceptació que tindria la implementació d’una aplicació mòbil en les famílies de 

l’alumnat. Aquestes responen més d’un 50% en que ho veurien viable o si més 

no, ho veurien amb bons ulls. D’altra banda, quan es formula la mateixa pregunta 

però a la docència, veiem com l’acceptació és molt menor i per tant no veuen 

amb tant bons ulls la implementació de noves tecnologies en la metodologia del 

present projecte.  

Com ja s’esmenta en l’informe de viabilitat de l’aplicació per a dispositius mòbils, 

aquesta s’ha acabat rebutjant davant la impossibilitat de treure temps per a 

dedicar-li per part de la docència i degut a la compactació d’agendes que té la 

docència al llarg de tot el curs escolar.  

 

1.7. Impacte de la comunicació i difusió del projecte. 

A continuació s’elaborarà un petit anàlisi de les publicacions que s’han 

realitzat a les xarxes socials de l’entitat i al mateix temps l’impacte que han 

tingut aquestes. 

Com es pot observar en la figura 1, des de Desos Opció Solidària s’ha apostat 

fort per donar visibilitat al projecte des de les xarxes socials, en concret, s’ha 

vist que les que són més efectives per tal d’arribar a més població són 

Facebook, Instagram i Twitter. En aquestes plataformes virtuals, l’entitat té 

una quantitat representativa de seguidors i donen ressò dels actes que es 

van duent a terme al llarg del curs. Així doncs, durant aquest curs 2018-19, 

hi ha hagut un total de 30 publicacions del present projecte a totes les xarxes 

socials (19 Twitter, 6 de Facebook i 5 d’Instagram). 

   

 

 

 

 

Figura 20: Número total de publicacions a les 

Xarxes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

internes de l’entitat. 
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Si observem la figura 2, En la següent taula podem veure reflectides dues 

variables que ens proporcionen les mateixes xarxes socials en cadascuna de 

les publicacions que es realitzen en elles. La primera és l’abast de la 

publicació, és a dir, a quanta gent arriba aquesta publicació. Per una altra 

banda, hi trobem el número d’interaccions, és a dir la quantitat de gent que 

ha reaccionat donant “m’agrada” o deixant un comentari a la publicació. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Abast e interaccions 

a les Xarxes Socials. 

Font: Elaboració pròpia a partir 

de dades internes de l’entitat. 

 

Com es pot copsar, el més normal és que l’abast sigui sempre més gran que 

les interaccions, ja que no a la totalitat de gent que li arriba la publicació hagi 

d’interactuar amb ella, malgrat la pugui arribar a llegir o veure. 

La xarxa social que disposa de més abast és Twitter, si més no en relació 

amb les persones que arriba la publicació és la que disposa d’una relació 

d’interacció més baixa. Pel que fa a Instagram i Facebook, malgrat no 

tinguem tants seguidors com a Twitter les interaccions són més abundants. 

Sent així la relació entre abast i interaccions la següent: 

 Figura 22: Relació entre abast e interacció de 

les publicacions. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

internes de l’entitat. 

Tal com es pot copsar en el següent gràfic la xarxa social que més interacció 

rep en relació amb l’abast que té, és Facebook amb un 76.7 %, seguida 

d’Instagram i Twitter 52.4 % i 49.6 % respectivament. És a dir, del total de 

publicacions que s’han realitzat a Facebook, un 76.7 d’elles ha tingut reacció 

per part dels seguidors de la pàgina.  

Relació abast / interaccions 

Facebook 76.7 %

Instagram 52.4 %

Twitter 49.6 %
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A mode d’exemple, a continuació adjuntem dos publicacions que es van 

realitzar el mateix dia que es van dur a terme les activitats de visita al Parc 

Agrari i activitat de cloenda que i que es van difondre a les xarxes socials de 

l’entitat. 

. 

Fotografia 10 i 11: publicacions a les nostres xarxes socials, “Twitter i Facebook” 

 

2. Nivell d’assoliment de l’objectiu específic. 

2.1. Percepció de la docència en l’assoliment de l’objectiu específic. 

Segons la percepció de la docència i veient les dades extretes de l’avaluació final 

d’aquest col·lectiu, es pot afirmar doncs que l’objectiu específic s’ha assolit 

satisfactòriament. Doncs s’han dut a terme activitats, per generar un debat i una 

reflexió en el col·lectiu de l’alumnat, però que ha aconseguit exercir impacte a 

docència, famílies i agents del barri. Aquestes activitats han anat enfocades a la 

sensibilització sobre el model alimentari actual i les desigualtats que aquest 

genera sobre la nostra societat. 

D’altra banda, ha sigut dificultós apropar alternatives existents al barri per tal 

d’afavorir un consum més responsable, ja que l’entitat i l’escola tenia molt més 

fàcil actuar amb l’alumnat i la docència, però a l’hora d’actuar amb el col·lectiu 

de les famílies s’han trobat més barreres. Per tal de donar visibilitat al projecte, i 

també a mode de resum d’aquest, el que s’ha dut a terme ha sigut un disseny 

d’una revista i mapa amb totes les activitats que l’escola ha anat realitzant al llarg 
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del curs i a més a més, també amb els contactes i sinergies que s’han establert 

entre l’escola i l’entorn. També s’hi ha inclòs a les persones encarregades de dur 

a terme algun taller a la infància al llarg de tot el projecte. 

 

Figures 23 i 24: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

 

2.2. Percepció de l’alumnat i famílies en l’assoliment de l’objectiu 

específic. 

Per tal de veure l’impacte que el projecte ha tingut sobre les famílies del Col·legi 

Camí, se’ls ha preguntat en una enquesta. La gran majoria de respostes han 

sigut que no hi ha hagut un canvi de tendència sobre el canvi de mentalitat de 

molts infants respecte a l’alimentació, però en canvi, si que han mostrat un canvi 

en la consciència d’aquests, miren més que mengen i la seva procedència. 

En els següents gràfics es pot observar també el grau de satisfacció que tenen 

les famílies amb la implementació del projecte, en aquest cas, més d’un 50% de 

les respostes han sigut positives i no n’hi ha hagut cap de negativa en general, 

si més no, han sigut més aviat d’indiferència vers el projecte que no pas 

d’insatisfacció cap a aquest.  

L’altre gràfic que es mostra a continuació parla del grau de satisfacció per part 

de les famílies de l’alumnat vers l’aprenentatge que han obtingut els seus fills i 

filles, i, seguint la mateixa dinàmica que el primer gràfic, han mostrat satisfacció 

amb aquest o si més no, no han mostrat cap opinió contrària, sinó com ja s’ha 

esmentat anteriorment, posicionament d’indiferència. 
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Figures 25 i 26: Grau de satisfacció mostrat per les famílies arran de la implementació del projecte 

a l’escola i l’aprenentatge de l’alumnat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

 

3. Nivell d’assoliment de l’objectiu general. 

L’objectiu general del projecte que hem realitzat ha sigut el següent: Contribuir a 

caminar cap a un model alimentari social, ambiental i econòmicament just i 

sostenible, havent promogut la reflexió sobre les causes que provoquen les 

desigualtats entre els països del nord i del sud i havent generat un canvi de valors 

i hàbits relacionats amb el consum i l’alimentació.  

Segons el que s’ha pogut anar observant durant el transcurs del projecte i també 

gràcies a la informació i les dades recollides a l’avaluació final de la docència, 

podem afirmar que l’objectiu general del projecte, s’ha assolit amb èxit.  

En primer lloc, s’ha contribuït a impulsar un model alimentari social, ambiental i 

econòmic més just i sostenible, fent remoure els pensaments i impulsant les 

reflexions de l’alumnat sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els 

països del sud i del nord. D’altra banda, també s’ha intentat generar un canvi en 

els valors i hàbits relacionats amb el consum i l’alimentació. 

Segons ha quedat reflectit a l’avaluació final, la docència ha valorat que s’ha 

assolit correctament el fet de promoure alternatives per afavorir un canvi d’hàbits 

alimentaris i també de consum. 
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D’altra banda, la docència també ha valorat molt positivament que el projecte 

contribueix a promoure l’exercici del dret a l’alimentació entre la població més 

vulnerabilitzada i que s’han realitzat accions per a intentar reduir aquesta situació 

de vulneració. 

Figures 27 i 28: Respostes avaluació final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’avaluació final de la docència. 

 

4. Conclusions finals del projecte. 

Com a conclusions finals del projecte es pot dir que s’han aconseguit els 

objectius marcats a totes les formulacions on s’ha aconseguit finançament. El 

Col·legi Camí de Barcelona, ha mostrat la seva satisfacció amb el projecte 

implementat i n’ha volgut ser partícip de cara al futur, comprometent-se de 

manera bianual a implementar-lo a nous alumnes de cicle superior de primària. 

El projecte ha arribat més enllà dels límits de l’escola i s’ha obert al barri i a 

l’entorn, observant i visitant entitats, indrets i municipis propers a Barcelona els 

quals s’han ofert a col·laborar, teixint així una xarxa de contactes i d’agents que 

s’han prestat a col·laborar amb la nostra entitat, Desos Opció Solidària de cara 

a futurs projectes que s’implementin al barri sobre el dret a l’alimentació. 


