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1. Títol del projecte 
Les cistelles ecològiques de La Nau: projecte de distribució de productes ecològics de l’escola 

als alumnes i famílies (preCOVID) i a entitats socials (COVID) 

 

2. Dades del centre educatiu 
Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, Castellar del Vallès. 

C/ Anoia Nº2C,  08211 Castellar del Vallès. 93 714 38 19 

3. Dades de la persona de contacte 
Berta Tasias (direcció) i Kevin Fisher (professor responsable) 

 

4. Descripció 
El projecte consisteix en promocionar el consum i facilitar la distribució de productes ecològics 

dels dos espais de pràctiques de l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes (Castellar del 

Vallès) als alumnes i les seves famílies. La distribució és en format de cistelles sota comanda a 

preus molt reduïts. Amb la crisi del COVID19 i la conseqüent absència d’alumnat durant la 

primavera, la producció s’ha derivat com a donació a entitats socials del municipi, en 

coordinació amb Serveis Socials. 

5. Objectius.  
a. Organitzar un servei de distribució de la producció pròpia dels espais de pràctiques de 

l’Institut Les Garberes entre la comunitat escolar a preus molt reduïts. 

b. Promocionar el consum de productes ecològics entre la comunitat escolar.  

c. Promocionar els hàbits de consum lligats a una dieta saludable i sostenible. 

d. Adaptar el projecte a la situació derivada de la crisi del COVID19 donant la producció a 

entitats socials. 

 

6. Agents implicats en el projecte (recursos humans i 

col·laboracions amb altres entitats) 
- L’alumnat i professorat de 2n de CFGM de Producció Agroecològica (13 alumnes) han 

desenvolupat el projecte, una part de les collites, la gestió de les comandes i 

preparació de cistelles. 

- L’alumnat i professorat de 2n de CGFS de Paisatgisme i Medi Rural (18 alumnes) han 

fet el gruix de les collites. 

- Tota la comunitat educativa ha participat com a consumidors de les cistelles durant els 

mesos de desembre a març. 

- L’equip directiu ha gestionat tota l’adaptació del projecte a la situació derivada del 

COVID19, així com la collita i preparació de les comandes durant aquest període. 

- Serveis socials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha gestionat l’arribada 

d’aquestes comandes a entitats socials del municipi durant els mesos d’abril i maig. 



 

7. Descripció de les activitats desenvolupades 
a. Planificació dels cultius per assegurar una oferta diversa de productes al llarg del 

curs. Des del mòdul M4 Planificació de cultius (CGFS) els alumnes han dissenyat una 

proposta de cultius d’horta esglaonada al llarg del curs escolar, que garantís un mínim 

de 5 o 6 articles diferents amb prou volum com per abastir una trentena de cistelles 

quinzenals. S’ha combinat la producció a l’aire lliure amb el cultiu sota hivernacle. Per 

poder complir els calendaris fixats, les dues primeres setmanes de curs es van dedicar 

exclusivament a la preparació dels camps i les plantacions i sembres per arrencar el 

projecte. 

 

b. Coordinació de les tasques que es fan des dels diferents mòduls formatius per 

desenvolupar el projecte. El professorat dels diferents mòduls involucrats (taula 

“continguts i competències”) ha realitzat reunions mensuals per coordinar i 

dimensionar les tasques que faria cada grup. 

c. Actuacions de comunicació del projecte (veure apartat 10) 

d. Disseny i posada en marxa del sistema de gestió de comandes. S’ha creat un sistema 

de gestió de comandes senzill basat en l’aplicació de Googleforms, en el qual 

quinzenalment s’actualitzava la oferta de productes i els usuaris feien la seva comanda 

via dispositiu mòbil o ordinador. Les comandes s’han venut a un preu simbòlic (molt 



reduït), i la informació que els alumnes i famílies han rebut del producte incorpora el 

preu de mercat, que els alumnes han calculat quinzenalment, per fer pedagogia dels 

preus reals dels productes. 

 

e. Collita, post collita i preparació de comandes durant el període desembre-març per a 

la comunitat escolar. 

 

 



f. Collita, post collita i preparació de comandes durant el període abril-maig per a 

entitats socials. 

 

8. Recursos emprats (recursos materials i econòmics) 
a. Planter i llavor per totes les plantacions (240 euros) 

b. Caixes de plàstic reutilitzables per la collita i preparació de comandes (reutilitzades 

d’explotacions afins al projecte) 

c. Bosses de tela reutilitzables perquè els alumnes puguin endur-se les comandes 

(aportació del Consell Comarcal del Vallès Occidental) 

d. Materials pels processos de postcollita: taules, bidons per al rentat, etc. (90 euros) 

e. Tot els recursos propis d’una producció hortícola: parcel·les de cultiu a les 

instal·lacions de l’institut, sistema de reg, maquinària, compost i d’altres esmenes 

orgàniques, eines manuals diverses (recursos propis de l’institut en les seves activitats 

pràctiques) 

f. Els recursos necessaris per la collita de la oliva, processament i envasat i de l’oli en 

flascons de 250 ml (130 euros) 

 

 



9. Continguts i competències que es treballen i relació amb les 

diferents àrees curriculars   
Per resumir aquest apartat, es presenta una taula amb el mòdul professional i el cicle formatiu 

que participa en el projecte i els Resultats d’Aprenentatge i Continguts corresponents 

treballats, segons el currículum que fixa del Departament d’Educació per cada cicle. 

Módul 
professional 
i Cicle 
Formatiu  

Resultats 
d’aprenentatge 

Continguts 

CFGM 
Producció 
Agroecològica 
 
MP10: 
comercialització 
de productes 
agroecològics  

Condiciona els 
productes per a la venda 
justificant-ne les 
tècniques i els 
procediments empleats. 
 

Condicionament. Procediment segons 
producte.  
Caracterització dels envasos i embalatges 
autoritzats. Materials.  
Incompatibilitats dels materials d’envasament 
amb els productes.  
Reducció, reutilització i reciclatge dels 
envasos i embalatges utilitzats.  
Exposició de productes en el punt de venda.  
 
 

Calcula el preu dels 
productes agroecològics 
analitzant-ne el procés 
de producció i de 
comercialització 

Costos i beneficis. Tipus de costos: fixos, 
variables. 
Càlcul del cost d’entrades i matèries 
primeres. Registre documental.Control de 
consums. 
Escandall. Marges i descomptes.Components 
del preu de venda i els seus condicionants. 
Fixació de preus.  
 

Compleix les normes de 
prevenció de riscos 
laborals i de protecció 
ambiental, identificant-
ne els riscos associats, i 
les mesures i equips per 
prevenir-los.  
 

Riscos inherents a l’establiment comercial. 
Mitjans i mesures de prevenció. 
Prevenció i protecció col·lectiva.  
Equips de protecció individual (EPI).  
 

CFGM Producció 

Agroecològica 

 

MP7: Producció 

vegetal 

Collita de productes 
vegetals ecològics 

Estat de maduresa. Fisiològica i comercial. 
Índexs de maduració.   
Mètodes de determinació de l’estat de 
maduresa.  
Mètodes de collita.  
Recipients i envasos utilitzats a la collita.  
Reutilització de les restes de la collita. 1.7 
Eines, equips i maquinària específics de la 
collita. Regulació. Maneig. manteniment. 
Normativa de producció agrícola ecològica 
relativa a la collita, envasament i 
transport 

 Prevenció de riscos 
laborals i protecció 
ambiental en la collita i 

Riscos inherents a la collita i 
emmagatzematge de productes vegetals 
ecològics.  



emmagatzematge de 
productes vegetals 

Mitjans de prevenció en la collita i 
emmagatzematge de productes vegetals 
ecològics. Prevenció i protecció col·lectiva. 
Equips de protecció individual (EPI) 
relacionats amb la collita i emmagatzematge 
de 
productes vegetals ecològics. 

CFGS 

Paisatgisme i 

Medi Rural 

 

MP5: Gestió de 

cultius 

Programa i supervisa els 
processos 
d'aprofitament i collita, 
analitzant les condicions 
meteorològiques i el 
moment òptim o grau 
de maduresa. 
 

Descriu els processos de collita. 
Determina el moment òptim de collita. 
Valora les condicions meteorològiques més 
favorables per a l'aprofitament i la collita. 
Selecciona les restes de la collita per al seu 
aprofitament o eliminació. 
Calcula les entrades necessàries per als 
processos d'aprofitament i de collita. 
Coordina i organitza els recursos humans i 
materials en els processos de programació i 
organització de tasques d'aprofitament i de 
collita. 
 

 Organitza la postcollita 
descrivint els processos 
segons el tipus de 
producte i la seva 
destinació. 

Programa la recollida i transport de la collita 
al magatzem, comprovant que la seva 
realització atén les exigències comercials i 
criteris de rendibilitat. 
Valora la conveniència de venda o 
emmagatzematge d'un producte concret. 
Calcula les entrades necessàries per a les 
operacions de postcollita de productes 
agrícoles. 
Descriu el procés de control de qualitat dels 
productes agrícoles. 
 

 Organitza la collita i la 
postcollita de productes 
ecològics, analitzant les 
tècniques i mètodes 
autoritzats. 
 

Determina el moment òptim de maduresa i 
mida per a la collita. 
Valora l'aprofitament de les restes vegetals 

CFGS 

Paisatgisme i 

Medi Rural 

 

MP4: 

Planificació de 

cultius 

Planifica els cultius, 
alternatives o rotacions, 
manejant la informació 
de les dades 
edafoclimàtiques, de les 
necessitats de cultiu i de 
mercat. 

Espècies i varietats comercials de cultiu. 
Característiques i necessitats.  
Factors de sostenibilitat en la planificació de 
cultius.  
Rendiments dels diferents cultius 
Alternatives, rotacions, associacions i 
policultius.  
Instruments i eines per a la representació 
gràfica de la distribució de cultius. 
Representació de superfícies agrícoles.  
Coordinació i organització dels recursos 
humans i materials en la planificació de 
cultius, alternatives i rotacions 



 

. 

 

10. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el 

coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica  
El projecte porta implícit el foment del coneixement de l’agricultura ecològica ja que la 

distribució en cistelles es tracta d’una pràctica real molt pròpia del sector. Tant la part de 

planificació, com la gestió del cultiu, la collita i post collita porten a l’alumnat a descobrir en 

base a la seva vivència el conjunt de tasques que hi ha darrera de cada producte ecològic, i 

posar-les en valor. El disseny del servei de distribució ha significat entrar a fons en la 

complexitat de la comercialització en sistemes de venda directa, la importància dels sistemes 

de gestió de comandes i de recull d’informació, la gestió de les mermes, de les comandes 

sense servir, etc. A més, desenvolupar el projecte conjuntament amb els mòduls de producció 

vegetal fa que la realitat de la distribució d’hagi d’adaptar a les condicions productives i 

climatològiques de la comarca, un aprenentatge que considerem de gran valor. 

L’alumnat ha valorat molt positivament l’experiència i ha fet èmfasi en l’aplicació al món 

laboral dels procediments que hem treballat. 

11. Pla de comunicació i difusió 
La comunicació s’ha desenvolupat parcialment, a causa del confinament. Els alumnes de 2n de 

Producció Agroecològica han fet activitats de difusió i comunicació del projecte, han recollit els 

contactes de tots els alumnes i famílies interessades, que han agrupat en grups de difusió de 

watsap i grups de correu. S’han elaborat alguns materials de comunicació per aquesta finalitat 

(vídeos, receptes, consells de com aprofitar les verdures). A mes de febrer, aquests alumnes 

van iniciar un petit concurs d’idees per la creació d’una marca del projecte, amb logotip, 

imatge, etc. però la iniciativa va quedar a mitges per la situació de confinament, va que 

finalitzar la distribució de productes entre la comunitat escolar. 

Durant el confinament, s’han comunicat les entregues de producte fetes a entitats socials, 

però òbviament els esforços s’han centrat en donar sortida al producte i la difusió ha passat a 

ser una qüestió no prioritària. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Avaluació  
 

OBJECTIUS INDICADORS RESULTATS 

a. Organitzar un servei de 
distribució de la 
producció pròpia dels 
espais de pràctiques de 
l’Institut Les Garberes 
entre la comunitat 
escolar a preus molt 
reduïts. 

 

Nombre de vegades en que 
s’han preparat comandes (8) 
 
Nombre de 
comandes/setmana (mitja 
de 21 comandes) 
 
 

Servei de distribució de 
productes en funcionament 
de forma regular (quinzenal) 
 
Sistema de cobrament de les 
comandes amb preus molt 
reduïts, per recuperar part 
dels costos del projecte. 
 

b. Promocionar el consum 
de productes ecològics 
entre la comunitat 
escolar 

 % de famílies de l’institut 
que participen del projecte 
(55 sobre 95 = 58%) 
Nombre de missatges amb 
contingut sobre AE al grup 
de whatsap i correu = 4  
 

Increment del consum de 
productes ecològics i de 
proximitat entre l’alumnat 
de cicles formatius de la 
família agrària. 

c. Promocionar els hàbits 
de consum lligats a una 
dieta saludable i 
sostenible. 

 

Enquesta sobre hàbits de 
consum entre l’alumnat 
 

Canvis en els hàbits de 
consum de les famílies 
envers una dieta més 
saludable i sostenible, 
especialment entre 
l’alumnat en edat 
adolescent. 

d. Adaptar el projecte a la 
situació derivada de la 
crisi del COVID19 donant 
la producció a entitats 
socials. 

Quantitat de verdura 
servida* i nombre d’entitats 
beneficiàries (Càrites i 2 
resdiències de gent gran) 

Increment de 
l’autoabastiment del 
municipi en producte fresc 
en una situació 
d’excepcionalitat. 

 

* Collita aproximada donada durant el confinament:  

enciams: 350 u 

faves: 300kg 

cebes: 120Kg 

Porros: 150Kg 

Col Kale: 15 Kg 

Api: 30 Kg 

 

 

 



13. Perspectives de futur 
El projecte ha estat substancialment modificat a causa de la crisis del COVID19, i aquesta s’ha 

produït en un moment clau en el calendari de producció agrària en la nostra comarca. Totes 

les plantacions previstes per la primavera van quedar sense fer, i es va perdre la gran majoria 

del planter que s’havia sembrat i bona part de la collita. Un gran esforç per part de l’equip de 

direcció i els serveis socials del municipi han permès redirigir la producció i evitar que es 

perdés completament. 

Així doncs, en les perspectives de futur és prioritari aconseguir mantenir el servei de 

distribució durant un curs escolar sencer, per tal que aquesta pràctica de consum esdevingui 

part de la quotidianitat de la comunitat educativa del centre. 

Caldrà també millorar tots els processos engegats durant la curta experiència d’aquest curs, en 

especial el sistema de gestió de comandes i la part de comunicació i difusió del projecte. 

L’altre projecte de futur és la certificació ecològica de l’espai de producció dins les 

instal·lacions del centre, “La Nau”. Per fer-ho, cal resoldre alguns detalls tècnics amb el CCPAE i 

incorporar-ho dins els sistemes de qualitat del centre, es preveu engegar aquests tràmits el 

curs 2020-2021. L’altre espai de pràctiques, el Viver Tres Turons, ja es troba en període de 

reconversió a l’agricultura ecològica. 

 

 


