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" Educar és extreure una cosa que ja tenim dins. No és posar alguna cosa de fora a 

dins, sinó ajudar a extreure-ho i a fer-ho florir i brillar. És el tresor que cadascú té."  

(Eva Bach)  
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ABSTRACT  

The present work is an educational proposal focused on the work of seeds within the 

field of School Agroecology. The project is presented in the form of a Didactic Unit for 

the initial cycle of Primary and seeks to work the three dimensions of School 

Agroecology: social, scientific and technological, having the seeds of local varieties that 

are recovering as a central axis. The Didactic Unit explores, above all, the social 

dimension that accompanies the seeds. It seeks to initiate a dialogue between the school 

and the peasant world, at the same time that it allows to work the seed as a biological 

element and to initiate the learning of agricultural techniques. 

The Didactic Unit starts with the demand for help from a farmer to the class. Who 

proposes the challenge of becoming seed guardians of a local variety that is recovering. 

In this way the class takes responsibility for caring for a specific variety of seeds and 

becoming experts. It allows too to begin a work of discovery of the world of the seed and 

the agricultural varieties. 

In work for environmental education, linking human histories to work for sustainability is 

a more tangible and easy way to understand the complexity of environmental conflicts, 

at the same time that it promotes motivation and the desire to participate and learn from 

the students, since They become the main actors of what you are learning and working 

on. 

The project allows, therefore, to work jointly on the social and environmental aspects, 

helping to understand that what is planted in the food garden has consequences and 

social implications that go beyond the fruits we end up harvesting. Finally, it is proposed 

to follow the dynamics of sharing and collectivizing information between school centers, 

to understand and be part of a change, which should not be only at the school level, but 

also in the community. 

 

 

PARAULES CLAU 

Educació Ambiental, Agroecologia Escolar, Coneixement Ecològic Tradicional, Unitat 

didàctica, Recuperació de llavors locals.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Llavors amb història és una proposta educativa que s’ha dissenyat en el context de 

les pràctiques del grau de Ciències Ambientals, realitzades a l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès, en matèria d’Educació Ambiental.  

L’ajuntament de Sant Cugat, va iniciar el 2003 una Agenda 21 Escolar pròpia, per tal de 

millorar les estratègies per la sostenibilitat del municipi. A partir de l’any 2006, mercès a 

una col·laboració amb la UAB, el programa d’Agenda 21 Escolar es va començar a 

centrar en crear un model d’educació per a la sostenibilitat que promogués el 

desenvolupament comunitari i la potenciació de la relació entre l’escola i la comunitat, i 

va esdevenir en descobrir i implementar un nou camp educatiu a les escoles de Sant 

Cugat, l’Agroecologia Escolar. Així doncs, des de l’Ajuntament es va potenciar la creació 

d’horts ecològics a les escoles, que van passar de 3 el 2007 a 31 l’any 2012. (Rekondo, 

Espinet, Llerena 2015) 

El present projecte educatiu vol ser una nova eina, una aportació a la tasca educativa 

que es realitza als horts escolars, que reforci el treball envers la sobirania alimentària i 

la recuperació del coneixement agrícola tradicional, centrant-se en el tema de les llavors 

de varietats locals, com a marc per a treballar diferents àmbits i competències 

educatives.  

Les llavors de varietats locals són una part de la nostra identitat cultural i agrària. 

Representen una biodiversitat que és patrimoni de totes. Col·lectivitzar-les i difondre les 

seves històries planteja un marc educatiu ple d’oportunitats. És per això que el projecte 

que es presenta busca enfortir la relació entre l’escola i la comunitat agrària, convertint 

l’intercanvi de llavors, en la descoberta de la història social que amaguen darrera, la 

cultura agrícola local i l’oportunitat de conèixer la seva biologia. També vol obrir la porta 

a començar un diàleg entre els camperols que aposten per la recuperació de les 

varietats locals i el coneixement agrícola tradicional i les escoles. Enfortint, així, els 

llaços de la comunitat i convertint l’experiència educativa en un procés d’aprenentatge 

pràctic i dinàmic, amb el que poder treballar les competències transversals del 

currículum, deixant que les pròpies alumnes1 es preguntin i plantegin el que volen 

descobrir i comunicar durant el projecte.  

                                                           
1 En aquest treball s’han utilitzat, en la mesura que la llengua ho permet, els mots col·lectius 

neutres. En absència del mot col·lectiu ,s’ha utilitzat el plural femení en referència a 

persones.  
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Aquesta proposta pren de referència l’experiència d’intercanvi de llavors de carbassa 

realitzada enguany entre les alumnes de 1r de primària de l’Escola Turó de Can Mates, 

de Sant Cugat del Vallès i les escoles de Pichincha (comunitat Los Morochos) i Nazacota 

Puento (comunitat San Pedro), del municipi de Cotacachi, Equador, i  tot el projecte que 

s’ha realitzat al voltant d’aquestes, en el qual s’ha participat durant les pràctiques (Annex 

I). També vol donar resposta a un dels objectius que es va marcar a la trobada 

d’enguany d’Educadors d’horts escolars de Sant Cugat del Vallès (Maig 2017), que 

plantejava començar un intercanvi de coneixement i llavors entre les alumnes de les 

escoles de Sant Cugat, per reforçar el treball en agroecologia escolar del municipi.  

Així doncs, aquesta és una proposta que integra el projecte d’intercanvi de coneixement 

i llavors entre escoles, però també entre la comunitat agrícola. I ho fa a través de 

l’arribada d’unes llavors de varietats locals a l’aula de la mà dels propis camperols. 

Propiciant així, un seguit d’activitats de descoberta del món que envolta la llavor, des de 

la seva història social i cultural, a la informació que porta a dins, el coneixement de la 

planta en sí, els seus usos i conservació, animant a les alumnes a mantenir un diàleg 

amb el món camperol i a convertir-se en expertes i guardianes d’aquesta i animant-les 

a acabar compartint el coneixement que aprenguin amb altres alumnes de la comunitat 

educativa del municipi.  
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2. OBJECTIUS 

El present treball té com a finalitat aportar una proposta educativa en forma d’unitat 

didàctica, que permeti començar a establir una connexió entre el món agroecològic i el 

món escolar al municipi de Sant Cugat del Vallès. A través d’aquesta unitat didàctica, a 

més, es vol enriquir el treball d’agroecologia escolar envers les llavors de varietats locals 

i començar un intercanvi de coneixement i llavors entre els centres educatius del 

municipi.  

Objectius generals del treball:  

La unitat didàctica es planteja els següents objectius generals i específics, referents a 

cada una de les dimensions de l’agroecologia escolar (Espinet, Llerena 2015) 

 Dimensió social: Enfortir el desenvolupament comunitari i potenciar la 

relació entre l’escola i la comunitat.  

 Fer xarxa entre la comunitat educativa de Sant Cugat i la comunitat camperola, 

potenciant la comunicació i l’intercanvi de coneixement i llavors entre aquesta i 

els centres que practiquen agroecologia escolar.  

 Començar un intercanvi de coneixement i llavors entre els centres educatius de 

Sant Cugat.   

 

 Dimensió científica:  Iniciar-se en la descoberta del món de les llavors i el 

cicle de les plantes.  

 Descobrir la biologia de la llavor  

 Observar i entendre el cicle de les plantes.  

 Valorar la diversitat de llavors cultivades.  

 

 Dimensió tecnològica: Aprendre tècniques agrícoles 

 Aprendre tècniques de recol·lecció i conservació llavors.  

 Aprendre a planificar la sembra, manteniment i recol·lecció d’algunes hortalisses.  
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3. MARC TEÒRIC 

3.1 L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

L’Educació ambiental ha de vetllar per fomentar la consciència ambiental i les qualitats 

dinàmiques d’iniciativa, independència, compromís i predisposició a acceptar 

responsabilitats (Mogensen, Mayer 2009). Ha de capacitar així persones per actuar a 

nivell individual i col·lectiu en la presa de decisions, la participació en la vida comunitària, 

amb voluntat de transformar les realitats injustes i insostenibles, a través d’un procés 

d’aprenentatge democràtic i participatiu  (Llerena, Espinet 2015). 

Es tracta d’una disciplina transversal a nivell de continguts i àmbits on es treballa. Això 

fa que es trobi enclavada en la cultura de la complexitat, una complexitat relativa a la 

realitat externa que no podem controlar per simplificar, i a la complexitat dels 

coneixements amb els quals construïm les nostres representacions del món (Mogensen, 

Mayer 2009). Unes representacions del món que inevitablement engloben molts punts 

de vista i, per tant, moltes realitats i incerteses.  

Seguint a Mogensen i Mayer l’educació ambiental és, sobretot, una praxi orientada a 

l’acció, on la participació de l’alumnat és un dels factors clau. Participar significa prendre 

part, compartir responsabilitats i implicar-se en accions conjuntes. Sense perdre de vista 

que l’objectiu més important d’aquestes accions és el valor educatiu que tenen pels 

alumnes i no tant la possible conseqüència social o material de l’activitat. Significa 

col·locar els estudiants en el centre del seu procés d’aprenentatge. 

Una de les disciplines que s’ha desenvolupat molt els últims anys en matèria d’educació 

ambiental és l’agroecologia escolar. Aquest camp és el marc on es desenvolupa el 

projecte educatiu que es presenta en el present treball.  

3.2 AGROECOLOGIA ESCOLAR 

3.2.1 L’agroecologia com a referent de l’agroecologia escolar 

L’agroecologia escolar és un camp educatiu que pren de referència l’agroecologia.  

L’agroecologia és una ciència, una praxi camperola i un moviment social que vol ser una 

alternativa al sistema productiu agrari actual, l’iniciat a la dècada de 1950 amb la 

Revolució Verda. La Revolució Verda va portar a la industrialització i mecanització de 

l’agricultura, amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat, la pèrdua de coneixement 

tradicional, la creació de dependència respecte els combustibles fòssils, la 

sobreexplotació i contaminació de terres per l’ús de fertilitzants i pesticides químics i 
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l’acumulació del poder en mans d’empreses multinacionals que han desplaçat 

l’agricultura camperola de les terres més productives. Aquesta acumulació de poder ha 

fet perdre la sobirania alimentària dels pobles, en un procés que es barreja amb 

processos polítics que tenen a veure amb explotacions colonials, dominis de classe, 

ètnia i de gènere (Barrera-Bassols, Toledo 2008) i (Sevilla Guzmán, Soler 2010). 

L’agroecologia doncs, vol donar resposta a aquesta situació, que té a veure tant amb 

processos socioeconòmics i polítics, com amb la degradació ambiental que causa a 

nivell tant local com planetari, apostant per un canvi que engloba tot el sistema 

alimentari: des de l’àmbit productiu, a la transformació, distribució, comercialització i 

consum.  

3.2.2 Les dimensions de l’agroecologia 

Per a poder dissenyar sistemes alimentaris sostenibles i justos no podem concebre 

l’agroecologia només des d’una dimensió productiva. Cal tenir en compte, a part de la 

dimensió tècnica-productiva-ecològica-forestal, la dimensió socioeconòmica i la política 

(Sevilla Guzmán et alii, 2000). Tot i així, Llerena i Espinet (2015) proposen considerar 

sis dimensions, per tal de poder fer un millor treball de transposició del saber de 

l’agroecologia a l’agroecologia escolar. Aquestes 6 dimensions que es proposen són:  

 Dimensió ecològica: L’agroecologia planteja el cultiu de la terra en 

agroecosistemes, entenent que les propietats d’aquests es troben a mig camí 

entre els ecosistemes naturals i l’agrosistema que plantegen els cultius intensius. 

D’aquesta manera, els cultius agroecològics busquen aprofitar al màxim les 

funcions de l’ecosistema, creant complexos ambientals tenint en compte el 

conjunt d’elements que en formen part i les interaccions biòtiques i abiòtiques 

que tenen lloc. Es converteixen així en sistemes més resilients i biodiversos. 

 Dimensió tecnològica: L’agroecologia proposa sotmetre la tecnologia a l’ecologia 

en el disseny de sistemes alimentaris sostenibles (Sevilla Guzmán, 2010). A 

més, vol entrar a explorar la seva consideració com a artesania que permet 

l’apropiació del procés alimentari, especialment el productiu. Aquesta apropiació 

té importants repercussions en l’experiència humana tant des de la planificació 

com des de l’acció, tenint de base l’ús de les tecnologies en una direcció 

sostenible.  

 Dimensió socioeconòmica: Si només tenim en compte la perspectiva productiva, 

ecològica i tècnica no estem tenint una visió crítica i completa de les esferes que 

engloba el sistema alimentari. Les decisions sobre què es planta o què es 
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consumeix no depenen només de l’ecosistema en que es troben (Llerena, 

Espinet 2015). En les darreres dècades l’agricultura s’ha integrat en complexos 

financers que canvien el valor de l’activitat productiva, ja que deixa de ser 

considerada una manera de produir aliments i passa a ser entesa com una quota 

de mercat (van der Ploeg 2010). L’agroecologia aposta per una encomia diferent, 

en què la producció i la reproducció s’equilibren. (Löwy 2011) i (Riechmann 

2012). És per això que la participació de la població camperola i la perspectiva 

de gènere és imprescindible perquè les decisions agrícoles siguin justes i no 

portin a la insostenibilitat a la que ens empeny el sistema capitalista 

actual.(Sevilla Guzman, Soler 2010).  

 Dimensió política: L’agroecologia impulsa com a estratègia política la sobirania 

alimentària, l’energètica i l’econòmica, en una evolució que  ha d’eixamplar els 

drets socials i ambientals (Nicholls 2010) i (Tello 2012). És una dimensió 

impulsada especialment pels moviments socials de l’agroecologia, els quals 

tenen el seu llenguatge propi i un missatge de transformació social i del sistema 

alimentari, que l’agroecologia escolar vol fer arribar.  

 Dimensió cultural: En l’agroecologia participen diverses epistemologies i sectors 

poblacions culturalment diferents i, és per això que cal considerar-ne la dimensió 

cultural (Llerena, Espinet 2015). L’aportació de la visió cultural busca trencar amb 

el paradigma científic i mecanicista per recuperar la gran diversitat de visions 

culturals amb les que es podria fer front als reptes d’emergència planetària que 

ens amenacen.  

 Dimensió de gènere: El paper de la dona la camp, es veu sovint invisibilitzat tot 

i ser-hi molt present i realitzar una tasca imprescindible. A més, iniciatives com 

la sobirania alimentària són estratègies liderades sobretot per dones. Així doncs, 

és imprescindible que l’agroecologia tingui en compte aquesta dimensió. Que els 

conceptes de producció agroecològica (Altieri, Nicholls 2012) i camperola (Van 

der Ploeg, 2010) es basin en la  reproducció de les condicions de producció i 

reproducció més que en la pròpia elaboració de productes per a la venda, és 

també un exemple de les sinèrgies entre l’economia feminista i l’agroecologia.   

3.2.3 Transposició didàctica de l’agroecologia:  

L’agroecologia, doncs, promou un sistema alimentari sostenible i just. Està definida per 

diferents epistemologies, dimensions, promou el pensament complex, busca 

transformar amb sentit social i ambiental per millorar en la justícia social i la viabilitat del 
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planeta (Llerena, Espinet 2015). Aquest és, doncs, un marc molt interessant per al món 

escolar i, sobretot, per a l’educació ambiental. L’agroecologia com a tal, però, no la 

podem portar directament al context escolar. Perquè tingui sentit didàctic l’hem de 

convertir en una proposta educativa. Així doncs, l’agroecologia escolar es basa en la 

transposició didàctica de l’agroecologia, la pren com a referent, però la centra a l’escola 

i la defineix amb una base didàctica i pedagògica pròpia que la converteix en un saber 

educatiu: l’agroecologia escolar.  

3.2.4 Agroecologia escolar: àmbits, dimensions i llenguatges 

3.2.4.1 Àmbits:  

Un dels objectius de l’agroecologia escolar és impulsar una praxi de transformació del 

sistema alimentari escolar. Aquest, tot i formar part del sistema alimentari global, el 

podem definir en àmbits reduïts a una escala més propera i adequada a la participació 

de l’alumnat i la comunitat del centre. Els seus àmbits serien els de producció, 

distribució, transformació de l’aliment i consum. Cada un d’ells obre la porta a treballar 

diferents conceptes i competències i, sobretot, planteja que el sistema alimentari escolar 

no només es pot transformar per obtenir productes ecològics, sinó també per aprendre 

valors compatibles amb l’agroecologia, habilitats, pràctiques socials i en definitiva, fer-

nos persones competents per a la vida justa i sostenible.  

Pel que fa a l’àmbit productiu, es poden transformar espais del centre en horts 

productius, a través dels quals es poden treballar conceptes ecològics, socials, 

tecnològics i de treball manual.  

En l’àmbit de la transformació de l’aliment es pot treballar a través de tallers de cuina, 

on l’alumnat pot desenvolupar competències culinàries, així com treballar la diversitat 

cultural, la temporalitat ecològica i tècniques de conservació dels aliments.  

L’àmbit de la distribució és més complicat de concebre’l en el context escolar, es pot 

donar el cas que la producció es reparteixi entre l’alumnat que hi ha estat treballant, però 

també s’estan donant casos de comercialització dels productes, amb la finalitat de 

destinar els guanys a causes solidàries o a projectes comuns del propi alumnat (Jacas, 

en comunicació personal)2. 

                                                           
2 La Carla Jacas, estudiant de Biologia de la UB, Estudi del projecte d’Hort Solidari al Turó de Can Mates, 

TFG en fase d’elaboració.  
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Per últim, en l’àmbit del consum l’alumnat pot participar de l’elecció del menú i la gestió 

d’aquest, en base a criteris socials i ecològics.  

3.2.4.2 Dimensions:  

L’agroecologia escolar es pot desplegar en diferents dimensions que permeten fer un 

treball més profund, transdisciplinar que permeti millorar les accions a dur a terme en el 

seu marc educatiu. Aquestes dimensions, en la seva transposició didàctica, s’han reduït 

a 3: la científica, tecnològica, social (Llerena, Espinet 2015).  

La dimensió científica és la més evident, ja que és la més comú dins del sistema 

educatiu, treballa àrees com l’ecologia, la química i la salut, relacionades amb el sistema 

alimentari.  

La dimensió tecnològica fa referència a tot el treball de maneig manual a l’hort, la 

capacitat de transformar i crear amb les pròpies mans, és a dir aspectes relacionats amb 

l’agronomia, però també amb la cuina (conservació i transformació dels aliments).  

La dimensió social fa referència a la història que acompanya cada procés del sistema 

alimentari, des de la conservació de varietats locals, la història de la pagesia, dels 

intercanvis de coneixement i tradicions, la cultura associada al model alimentari...  

L’acció educativa que realitzem en el marc de l’agroecologia escolar és més rica si 

desenvolupem totes les dimensions en comptes de quedar-nos només amb una. Ens 

ajuda a entendre el món a través de la seva complexitat, un dels grans reptes de 

l’educació ambiental.  

3.2.4.3 Llenguatges:  

Així com l’agroecologia treballa a través de diferents epistemologies, l’escola pot 

treballar a través de diferents llenguatges. Els llenguatges que podem identificar a 

l’agroecologia escolar són el científic, el tradicional i el dels moviments socials.  

El llenguatge científic és el més comú a l’escola moderna, en agroecologia escolar, 

però, també intervé el llenguatge dels moviments socials. Aquest promou sobretot el 

discurs de la sobirania alimentària, és un dels llenguatges d’origen de l’agroecologia, 

que arriba a l’escola de la mà d’ONGs o entitats que busquen traduir el discurs relacionat 

amb la transformació del sistema alimentari a un llenguatge escolar. Finalment, és molt 

important incorporar el llenguatge tradicional. Aquest és el que manté el saber local, 

el que s’ha anat creant i transmetent de generació en generació. Està associat sobretot 

el saber agrícola tradicional que es basa en formes d’acció i coneixements lligats a 
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l’experiència pràctica de cada territori i a l’intercanvi d’informació oral, cal tenir en compte 

que en forma part el pensament indígena, una cosmovisió alternativa al pensament 

occidental, que permet ampliar la mirada per superar-lo. Tot aquest coneixement forma 

part del coneixement ecològic tradicional, una epistemologia que s’ha anat perdent les 

darreres generacions i que des de diferents entitats s’està intentant recuperar.  

 

Figura 1: Marc per a definir l’Agroecologia Escolar (Font: LLERENA, G (2015), Agroecologia Escolar: 

estudi teòric i empíric del desenvolupament del shorts escolars amb el referent de l’agroecologia) 

3.3 EL CONEIXEMENT ECOLÒGIC TRADICIONAL 

El coneixement ecològic tradicional (CET) és l’acumulació de coneixement, creences, 

tradicions, pràctiques, institucions i cosmovisions3 que han anat evolucionant mitjançant 

processos adaptatius i que s’han anat transmeten de generació en generació a través 

de la transmissió cultural (Calvet 2015). Està basat en la informació que prové de 

l’experiència 1) d’un cert grup cultural acumulada de generació en generació, 2) 

compartida socialment pels membres d’una mateixa generació, 3) compartida a casa, 

4) particular de cada individu (Toledo 2002). El manteniment d’aquest requereix una 

                                                           
3 Visió global del món i del lloc que hi ocupa l'ésser humà, que orienta la interpretació i la valoració 

de l'existència. (optimot.cat)  
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interacció continuada de les comunitats amb els ecosistemes dels que formen part 

(Gómez-Baghetun et al. 2010) i (Gómez-Baghetun, Reyes-García 2013) i unes xarxes 

socials i marcs institucionals forts i ben connectats. (Berkes et al. 2003).  

El CET no es pot desvincular d’altres fonts i formes de coneixement i no es tracta d’un 

coneixement estàtic, sinó adaptatiu i dinàmic. Aquest, però, segons estudis qualitatius 

(Dove 1996) i quantitatius (Gómez-Baggethun 2010), s’estan debilitant a gran part del 

món, a causa del canvi de condicions socio-econòmiques arrel del desenvolupament 

industrial i la globalització econòmica (Reyes-García 2014). Més concretament, a causa 

de l’escolarització (Reyes-García 2014), la pèrdua de llengües locals (Maffi 2005), la 

influència de les religions dominants (Tang, C.P, Tang, S. Y 2010), canvis en l’ús del sòl 

(Pérez-Llorente, et al. 2013), la pèrdua d’accés a recursos degut a la implantació de les 

àrees de conservació (Gómez-Baggethun, et al. 2010) i la integració de la economia de 

mercat (Reyes-García, et al. 2005).  

3.3.1 La importància de conservar el coneixement ecològic tradicional:  

El CET aporta informació que permet millorar els models per la gestió dels recursos 

naturals tant a escala local com global (Gómez-Baggethun, et al. 2013) i  (Reyes-García 

2009). També ajuda a millorar el benestar humà, ja que millora les condicions de salut 

(McDade, et al. 2012), proporciona sentit de pertinença i identitat cultural (Calvet-Mir, et 

al. 2012) i ajuda a gestionar els canvis socio-econòmics del món rural (Von Glasenapp,  

Thornton 2011). Pel que fa a la gestió dels recursos naturals, s’ha demostrat que ajuda 

a conservar l’agrobiodiversitat animal i vegetal (Altieri, Nicholls 2000) (Jarvis, Hodgkin 

2008), millora la productivitat agrícola (Bruch 2000), ajuda al control de plagues (Bentley, 

Rodríguez 2001), a la descontaminació de sòls (Madejón, et al. 2011), contribueix a la 

gestió sostenible dels recursos hídrics (Pandey 2001), ajuda al manteniment de la 

coberta forestal (Porter-Bolland, et al. 2012) i pot contribuir a idear estratègies per a 

l’adaptació al canvi climàtic (Berkes, Jolly 2002).  

Així doncs, és una eina molt interessant d’incorporar en un projecte educatiu 

d’agroecologia escolar, que busca treballar la cultura, la història i la biologia de la mà 

d’un mateix context: la conservació de llavors locals.  

3.4 METODOLOGIA PEDAGÒGICA 

3.4.1 La unitat didàctica 

La present proposta educativa pren forma d’unitat didàctica. Les unitats didàctiques 

són eines que permeten desenvolupar les competències bàsiques de cada grup 
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d’alumnes d’acord amb el projecte educatiu, establint una relació bidireccional i 

simbòlica entre Projecte Educatiu i pràctica a l’aula (Rodriguez 2010). Determinen una 

programació seqüencial temporal i/o temàtica, amb uns objectius, continguts i criteris 

d’avaluació concrets, esdevenint una eina de treball que permet al docent organitzar la 

seva tasca educativa, articulant els processos d’ensenyament orientats a un 

aprenentatge de qualitat, adaptat al grup i a la diversitat dels alumnes (Rodriguez 2010). 

D’aquesta manera els continguts són ensenyats tenint en compte les competències, i a 

través d’experiències d’aprenentatge, enllaçades amb els processos teòrics 

conceptuals, però sense perdre de vista el saber fer i saber ser.  

La unitat didàctica que es proposa, basa la seva metodologia en la teoria 

constructivista de l’aprenentatge i segueix la metodologia que ens aporta  una 

estructura didàctica que afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge de l’alumnat.  

3.4.2 Teoria constructivista de l’aprenentatge:   

La teoria constructivista de l’aprenentatge, que proposa Eisner (1987) afirma que el que 

un individu experimenta o percep en qualsevol moment de la seva vida, a través dels 

seus sistemes cognitius i afectius està condicionat pels seus marcs de referència, és a 

dir pels coneixements, afectes i valors prèviament establerts. Així doncs, els infants 

(igual que els adults) perceben el món i la realitat a través de les seves experiències, i 

és a través de les seves idees i percepcions, com  interactuen i es relacionen amb aquest 

(Novo 1995). És per això, que quan es planteja una unitat didàctica s’ha de partir 

d’aquestes visions, percepcions i idees prèvies que ja tenen les alumnes, ja que són el 

punt de partida i marc de referència del seu coneixement i aprenentatge i, 

inevitablement, el condicionaran.  

L’enfoc constructivista aporta un repte més a les educadores. Planteja la incorporació 

de l’atzar i la incertesa; no es pot treballar sobre un programa que es controla totalment, 

sinó que s’han de tenir en compte altres elements: els marcs de referència de cada 

alumna i, en el cas concret de l’educació ambiental, els propis elements atzarosos i 

aleatoris de l’ambient (Novo 1995). 

3.4.3 Estructura didàctica:  

Tenint la teoria constructivista de l’aprenentatge com a teló de fons, les activats que es 

plantegen a la següent unitat didàctica segueixen la estructura didàctica proposada per 

Franquesa (1998) en la Guia Hàbitat d’activitats d’educació ambiental, que dóna forma 

i sentit a tot el procés d’aprenentatge. Així doncs, l’estructura didàctica que s’ha fet servir 
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es divideix en 4 fases, que es tradueixen a diferents tipologies d’activitats a realitzar: 

exploració, introducció de nous continguts, estructuració dels continguts i aplicació:  

 Activitats d’exploració: És el punt de partida de qualsevol activitat. Té per objectiu 

extreure les idees prèvies, descobrir què saben els alumnes sobre el tema que 

es tractarà. Busca activar el seu pensament i començar la construcció de 

coneixement. Alhora que permeten conèixer el marc de referència dels alumnes, 

per així, poder adaptar l’activitat a les necessitats i inquietuds del grup.  

 Activitats per la introducció de nous continguts: Busca introduir noves 

informacions i variables, a través d’experiències i observacions. També descobrir 

les diferents maneres de veure una mateixa realitat, els punts de vista i 

llenguatges. Es poden treballar actituds i habilitats i s’introdueixen coneixements 

relacionats amb la temàtica de l’activitat, que responguin als interessos que 

l’alumnat ha mostrat a la fase d’idees prèvies.  

 Activitats per l’estructuració dels continguts: Es dedica temps a parlar, reflexionar 

i debatre sobre els continguts que s’han conegut a la fase anterior. S’han de 

reorganitzar les idees prèvies i les noves per tal de crear i sintetitzar el nou 

coneixement. També es poden anomenar activitats de síntesi. 

 Activitats d’aplicació: És la fase que té per objectiu aplicar els coneixements que 

s’han après en 

escenaris i situacions 

diferents, per tal de 

veure fins a quin punt 

s’han assolit. En 

aquesta fase es poden 

aplicar criteris 

d’avaluació, que poden 

permetre detectar si 

s’ha après de manera 

significativa o si pel 

contrari, no, i cal canviar 

alguns aspectes de 

l’activitat.  

 

Figura 2. Esquema del disseny de processos educatius. Franquesa, 
T. (1998). Hàbitat. Guia d’activitats per a l'educació ambiental. 
Barcelona: Institut d’Educació, Direcció de Serveis Educatius, 

Ajuntament de Barcelona. 
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4.RESULTAT:  UNITAT DIDÀCTICA, LLAVORS AMB HISTÒRIA 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Les llavors són el primer estat de la vida.4 Dins seu emmagatzemen vida, milers d’anys 

d’evolució i curosa selecció per part dels camperols, transporten històries de persones i 

de comunitats i la potencialitat de transformar-se, desafiant la gravetat, en diferents 

estats de vida vegetal: petites mates, arbres que donen fruits, hortalisses... 

En la present unitat didàctica, pensada per dur a terme amb cicle inicial de primària 

durant un trimestre, hem volgut explotar les diferents dimensions que conformen les 

llavors, i que ens permeten obrir moltes portes a nivell educatiu.   

L’eix central de la unitat didàctica són les llavors de varietats locals, que transporten amb 

elles tot un coneixement agrícola tradicional5 que no podem trobar en els llibres de text. 

El coneixement agrícola tradicional és el cúmul de creences, tradicions, coneixements, 

pràctiques i cosmovisions que s’han anat transmeten de generació en generació i que 

són fruit de l’evolució cultural de les comunitats amb el seu entorn. És un coneixement 

diferent al científic occidental, que és el que normalment s’ensenya a les escoles, però 

això no vol dir que s’hagin de tractar com a epistemologies oposades. La present unitat 

didàctica busca donar força al coneixement agrícola tradicional, però sense deixar de 

banda la recerca i el coneixement científic. Tractant-los com dos coneixements que 

sumen i poden crear sinèrgia per enriquir el currículum escolar, convertint-lo, així, en un 

coneixement més complet i transversal.  

La importància de treballar a partir del coneixement agrícola tradicional recau en donar 

força a la comunicació entre la comunitat camperola propera al centre escolar i l’escola, 

enfortint així el sentiment de comunitat. Aquest lligam es vol fer establint un diàleg que 

permeti compartir coneixements. Uns coneixements que, segons diversos estudis, 

s’estan perdent a causa del canvi de  model socio-econòmic que va venir de la mà del 

desenvolupament industrial i que ha fet que, moltes famílies antigament camperoles, ja 

no ho siguin. La pèrdua d’aquest coneixement va lligada a la pèrdua de varietats 

agrícoles locals. L’últim segle s’ha perdut el 75% de les varietats agrícoles del planeta 

                                                           
4 El llenguatge que s’utilitza a la introducció de la unitat didàctica està enfocat al professorat de cicle 

inicial de primària. La definició més científica del concepte de llavor es pot trobar a l’Annex III: Petit 

Manual de l’Educadora.  

5 El Coneixement Agrícola Tradicional, forma part del Coneixement Ecològic Tradicional. És el 

coneixement específic d’aspectes agrícoles.   
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(Esther Vives), la majoria de la humanitat consumeix només 12 espècies de plantes amb 

finalitats alimentàries. Tan sols 4 espècies (blat, arròs, blat de moro i patates) 

constitueixen el 60% dels aliments. (FAO, 1996, Iriondo, 2001, Esquinas-Alcázar, 2005). 

És per això que a part de potenciar el coneixement agrícola tradicional es vol treballar a 

partir de la recuperació i conservació de llavors de varietats locals. La diversitat de les 

varietats locals aporta resiliència als ecosistemes, riquesa nutricional, cultural i culinària, 

i l’acompanyen sempre les històries dels pagesos que han anat conservant les varietats.  

És d’aquí d’on parteix la unitat didàctica. Un pagès/a fa arribar a les alumnes unes llavors 

d’una varietat local que s’està perdent i els proposa el repte de convertir-se en 

guardianes i expertes d’aquelles llavors. Si la classe accepta, hauran de descobrir la 

història que acompanya aquelles llavors, així com iniciar tot un treball d’investigació per 

fer-se expertes de la varietat que els han fet arribar. A més, s’aprofitarà per treballar la 

llavor com a element biològic, el cicle de les plantes, el concepte de varietat agrícola. I 

s’acabarà proposant començar un intercanvi de llavors i coneixement amb altres centres 

escolars, amb qui compartir el projecte que hauran realitzat. 

Les activitats plantejades combinen  diferents metodologies pedagògiques; des del joc, 

l’expressió teatral, l’oral, l’escrita, diferents tallers plàstics, la descoberta in situ, la 

investigació, experimentació a través del gust, l’observació amb lupes... i tot lligat a la 

comunicació regular amb el pagès/a que els va proposant reptes i els va explicant coses 

relacionades amb tot el que van treballant.  

La proposta que es fa a continuació, és una proposta centrada amb una varietat 

concreta: la mongeta llaminera.  

S’ha escollit aquesta varietat, perquè es planteja aplicar la unitat didàctica al Vallès. Fent 

recerca sobre els cultius del Vallès s’ha trobat que les lleguminoses són dels cultius més 

adaptats i dels que es conserven més varietats. La mongeta a més, té una llavor força 

gran, de creixement ràpid, que permet poder estudiar-la i veure tot el seu cicle i es cultiva 

dins del calendari escolar: entre l’abril i el juny. S’ha investigat sobre la història social de 

la mongeta llaminera concretament i hem pogut descobrir quins pagesos l’han estat 

conservant, aconseguint-ne inclús un pot amb exemplars per a poder iniciar 

l’experiència.  

Tot i que la unitat didàctica que es presenta s’ha plantejat pensant en la mongeta 

llaminera com a protagonista, les activitats són obertes per poder-se treballar amb 

qualsevol altra llavor. La idea és que aquesta unitat sigui una proposta de projecte 

educatiu que es pot realitzar a través de les llavors, i s’ha d’adaptar a la realitat de cada 
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centre i a les oportunitats de comunicació amb el món camperol proper de cada 

comunitat.  

La unitat didàctica es pot emmarcar dins de l’àrea de coneixement del medi natural i 

social, ja que molts dels continguts i objectius corresponen a aquesta àrea. Alhora, al 

llarg de la unitat es treballen totes les competències bàsiques transversals, fent que es 

desenvolupi un coneixement integral i complex. 

S’ha estructurat en 5 blocs, on es treballen diferents aspectes relacionats amb la llavor,  

i que inclouen un total de 19 sessions:  

 BLOC I: L’arribada d’unes llavors estranyes 

 BLOC II: Ens fem experts 

 BLOC III: El món de la llavor 

 BOC IV: Les varietats agrícoles 

 BLOC V: Seguim l’intercanvi. Fem xarxa amb altres escoles 

Aquest document vol ser només una proposta guia de com treballar les llavors de 

varietats locals als centres escolars, cada educador o educadora podrà adaptar-ho a la 

realitat i necessitats del seu centre i grup-classe.  

Possible variant de la Unitat didàctica:  

Un dels condicionants que pot dificultar l’aplicació d’aquesta unitat didàctica, és el fet de 

no tenir cap camperol proper al centre que pugui facilitar l’arribada de llavors de varietats 

locals i que estigui disposat a participar i implicar-se en el projecte. En aquest cas, hi 

hauria l’opció que sigui la pròpia mestra la que agafi el rol de missatgera i faci arribar les 

llavors. Partint d’aquí hi hauria dos possibles escenaris: que la mestra hagi pogut 

contactar amb un pagès/a, que malgrat no voler implicar-se personalment els fa arribar 

llavors de varietats locals que s’estiguin recuperant i sigui ella la que va transmetent tota 

la història i guiant el procés. O que no hi hagi cap pagès/a i la mestra busqui una varietat 

de llavors locals que s’estigui recuperant i plantegi una història al voltant d’aquestes en 

que es doni èmfasi al treball de cura i manteniment que hi ha darrera d’una varietat de 

llavor local.  

L’ideal, però, és poder contactar amb el món camperol proper al centre i intentar que hi 

vulgui participar. Un altre possible sector amb qui treballar, en cas de no trobar 

productors, poden ser les persones que treballen en horts comunitaris de al zona.  
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4.2 OBJECTIUS DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Objectius generals Objectius específics 

1. Iniciar-se en la 

descoberta de la 

biologia de la llavor 

1.1 Comprendre què és una llavor i quines funcions té.  

1.2 Investigar i descobrir què necessita una llavor per a 

germinar. 

1.3 Identificar les diferents parts d’una llavor. 

1.4 Descobrir les diferents maneres de dispersar-se que tenen 

les llavors. 

1.5 Observar el cicle de la planta. 

1. 6 Identificar on es troben les llavors a diferents hortalisses 

1.7 Aprendre les necessitats i curiositats de la planta en 

qüestió. 

1.8 Descobrir què són les varietats agrícoles 

1.9 Dissenyar i construir una representació d’una llavor amb 

materials reciclats.  

1.10 Aprendre tècniques de recol·lecció de llavors 

2. Ser partícips i 

conscients del seu 

procés d’aprenentatge 

2. 1 Organitzar i planificar el treball d’investigació 

2. 2 Fer un seguiment de la recerca  

2. 3 Detectar què estan aprenent i quins mitjans els estan 

servint per aprendre, quins no i per què.  

2. 4 Cooperar entre els grups per enriquir el treball de recerca. 

2. 5 Descobrir diferents maneres d’aprendre: recerca científica 

i coneixement tradicional.  

2. 6 Plasmar i transmetre els coneixements apresos.  

3. Enfortir la comunitat 

educativa del municipi i 

establir una connexió 

entre aquesta i la 

comunitat camperola 

propera.  Potenciant la 

comunicació i l’intercanvi 

de coneixement i llavors 

entre aquests.  

3.1 Començar i mantenir una relació entre la comunitat 

camperola i els centres educatius. 

3.2 Responsabilitzar-se de mantenir una varietat de llavors 

local.   

3.4 Compartir experiències, coneixements i materials entre els 

diferents centres de la comunitat. 

4. Comprendre la 

dimensió social que 

acompanya una llavor: la 

història de les varietats 

locals i la importància de 

conservar-les.  

4.1 Descobrir la història social que porten a dins les llavors.  

4. 2 Comprendre la importància de mantenir les varietats de 

llavors locals.  

4.3 Representar i comunicar la història de les llavors.  
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4.3 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

La present unitat didàctica s’emmarca a l’àmbit de coneixement del medi natural i 

social del cicle inicial de primària. Tot i així, es tracta d’un projecte transversal on també 

s’hi treballen altres àmbits com el lingüístic,  l’artístic, el de l’educació en valors, l’àmbit 

d’aprendre a aprendre i el que treballa pel desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa 

personal.  

Així doncs, presenta un marc de treball que permet reforçar l’adquisició de les 

competències bàsiques transversals del currículum (Decret 119/2015) als i les alumnes 

a diferents nivells de profunditat.  

Les competències que es treballen més explícitament són les específiques centrades 

en conviure i habitar el món: 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

La unitat didàctica es basa en el treball de la llavor com a eix central, un element que 

forma part de l’entorn i del món físic i que permet entendre el cicle de la vida i 

començar a treballar coneixements de l’àmbit de biologia i medi natural com: la 

biologia de la llavor, el cicle de les plantes, les parts de la llavor, el que necessita per 

germinar, les varietats agrícoles i la necessitat de conservar-les... adquirir aquests 

coneixements els ha de permetre comprendre millor el funcionament de la 

naturalesa i els seus cicles. A més, gran part del treball d’aquesta competència es 

basa en la pràctica i observació, fet que reforça la part d’interaccionar amb el món 

físic i veure quins afectes tenen les seves accions.  

 Competència social i ciutadana 

En el marc del treball de la història que acompanya la llavor, i de la descoberta de la 

problemàtica de la desaparició de les varietats locals de la mà del pagès, es treballen 

els valors de la cultura local, de la importància de mantenir la varietat de cultius i 

consumir productes de proximitat. A més, si la classe pren el repte de convertir-se 

en guardians de les llavors, agafen una responsabilitat social i ciutadana, que és tan 

personal, com col·lectiva, afavorint la conservació de la cultura i les varietats 

autòctones de la zona.  

D’altra banda, com s’ha esmentat, durant tota la unitat didàctica també es van treballant 

les competències transversals: 
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 Competència comunicativa lingüística 

És transversal a gairebé totes les activitats educatives proposades. Els i les alumnes 

hauran de llegir i comprendre els missatges que els envia el pagès, alhora hauran 

de comunicar el que van aprenent tan a través de explicacions a classe, escrits, 

cartells, gravacions,... a diferents actors: la resta de companys, el pagès/a, la mestra, 

alumnes d’altres centres... Es treballarà sobretot l’explicació com a mètode per veure 

si realment s’ha comprès el que s’estava treballant. També es treballarà la capacitat 

d’argumentació en les activitats en que han de pensar i dissenyar sistemes de 

classificació de llavors per elles mateixes o idear com creuen que és una llavor per 

dins en equips i exposar-ho a la resta de la classe.  

 Competència artística i cultural 

Es treballarà en diferents moments de la unitat didàctica. Es treballarà el dibuix com 

a mètode de interpretació de la realitat i com a mitjà per plasmar els coneixements 

que han après. També es treballarà la imaginació i la creativitat a través de la creació 

artística d’una llavor feta amb diferents materials, que haurà de representar totes les 

seves parts i la informació que emmagatzema al seu interior. Finalment la cultura 

també forma part de les competències que es treballen, ja que un dels eixos 

principals de la unitat didàctica és el treball de la cultura agrícola  tradicional, que 

forma part del nostre passat.  

 Tractament de la informació i competència digital 

Es treballarà la capacitat de buscar informació a través d’internet i la comprensió 

d’aquesta en format d’imatges i vídeos, sobretot. Serà informació que ajudi a ampliar 

els coneixements de les temàtiques que s’aniran treballant i que permeti anar 

resolent els dubtes que vagin sorgint.  

 Competència d’aprendre a aprendre 

Es treballarà a través de la seva curiositat i de les preguntes que es facin. Seran en 

molts casos elles mateixes les encarregades de descobrir i investigar els dubtes que 

vagin sortint. Les investigacions es basaran en experiments, pràctica i observació 

quan es pugui, sinó s’haurà d’anar a buscar persones que puguin resoldre els seus 

dubtes, que no siguin sempre la mestra. Es vol potenciar la seva curiositat per 

descobrir i aprendre. Durant el procés de descoberta es dedicarà temps a avaluar 

com i què estan aprenent, analitzant quines metodologies els funcionen i quines no, 

per tal de fer-los més conscients del seu procés d’aprenentatge.  
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 Competència d’autonomia personal 

Es potenciarà que siguin les protagonistes de com encarar el repte de ser guardianes 

de llavors, d’investigar i descobrir, de fer propostes, que experimentin les coses que 

els surten bé, les que no i puguin reflexionar sobre com ho estan fent. Es treballarà 

sovint en petits grups, que permetin una participació més personal i directa, tot i que 

també es treballarà amb el grup gran i puntualment de manera individual. Encarant 

un projecte i responsabilitat comuna com a classe, es poden adquirir competències 

com l’organització, la imaginació, la iniciativa i responsabilitat col·lectiva i individual.  

4.4 CONTINGUTS 

Coneixements 

Història 

cultural de la 

llavor 

 Problemàtica de la pèrdua de varietats locals.  

 Història de la llavor que arriba i del pagès. Cultura agrícola 

tradicional.  

La mongeta 

llaminera 

 Característiques de la mongeta llaminera: mida i forma de 

la planta, color de flor, mida i color del fruit... 

 Calendari de sembra i recol·lecció de la mongeta llaminera 

 Usos culinaris de la mongeta llaminera. 

Les llavors 

 Concepte de llavor  

 Necessitats de les llavors per germinar 

 Parts d’una llavor 

 Funcions de les llavors 

 Cicle de les plantes  

 Formes de dispersió de les llavors 

Varietats 

d’hortalisses 

 Concepte de varietat agrícola 

 Importància de conservar les varietats locals a nivell 

ecològic i cultural.  

 

Procediments 

 Organització i planificació de la investigació 

 Tècniques per obtenir informació 

 Procés i maneig d’eines per fer planter 

 Tècniques de plantar 

 Tècniques de recol·lecció de llavors 

 Tècniques de comunicació: ús de fonts orals, imatges, dibuix, escrits. 
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Actituds 

 Responsabilitat col·lectiva de tenir cura de la llavor 

 Organització grupal 

 Curiositat i construcció del coneixement a través de la seva descoberta.  

 Sensibilització pel manteniment de la cultura local.  

 

4.5 METODOLOGIA  

4.5.1 Estratègies didàctiques 

La metodologia que es proposa en la present unitat didàctica, parteix de l’infant com a  

protagonista del seu propi aprenentatge. Es proposa intentar personalitzar tan com 

es pugui els  processos d’aprenentatge, en funció de les necessitats, capacitats i 

coneixements previs de cada infant. I buscar crear el coneixement a través de la 

curiositat i inquietud, tan individual com col·lectiva, per tal que acabi sent un 

aprenentatge significatiu. 

La proposta educativa s’inicia amb l’arribada d’un repte que és plantejat, al grup classe, 

per un personatge extern a l’escola. Aquest personatge és el que anirà guiant i servirà 

de referent durant bona part del projecte. Es tracta d’un personatge real que els explica 

la seva història i els ha escollit per complir un objectiu. Es planteja al grup classe el repte 

d’acceptar el repte de ser guardians de llavors i transmetre el seus coneixements a altres 

escoles de la zona. D’aquesta manera, es vol motivar la classe involucrant-los en un 

objectiu comú. Alhora que els fa conscients de l’objectiu que tenen, cosa que permet 

que ells i elles puguin guiar força el seu procés d’aprenentatge. 

Es treballarà sempre partint dels seus coneixements previs, des d’on la mestra 

podrà introduir nous conceptes o jugar a preguntar molt a les alumnes per potenciar la 

seva curiositat i anar construint el nou coneixement sobre la base que vagin creant 

com a classe. Es proposa que quan s’estigui treballant amb tot el grup la disposició de 

la classe sigui en rotllana. A més, es plantegen moltes activitats a fer en petits grups 

col·laboratius, on es potencia més la participació de cada membre, aprenen a treballar 

en petit grup, desenvolupen més la iniciativa i la creació de coneixement comú. En el 

cas de les activitats a l’hort, es planteja realitzar-les amb grups reduïts, d’uns 12 

alumnes, per tal que puguin tenir una atenció més personalitzada i es pugui potenciar 

més la curiositat del moment.  
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4.5.2 Figura del mestre i de l’educadora ambiental 

La mestra tindrà un rol d’acompanyant i guia, haurà d’ajudar a les alumnes a trobar 

eines perquè puguin resoldre els seus dubtes. S’intentarà  sempre que es pugui que 

siguin les pròpies alumnes que resolguin els seus dubtes a través d’experiments, 

observació, de preguntar a expertes, o bé que s’expliquin les unes a les altres el que 

van aprenent i descobrint. Es prioritzen les activitats pràctiques i vivencials, que els 

permetin viure una experiència: tallers, jocs, experiments, creacions comunes... 

És molt recomanable que els centres que treballen en agroecologia escolar tinguin 

contractada a una educadora ambiental, com a experta per a desenvolupar el treball 

pràctic i pedagògic a l’hort. D’aquesta manera la feina del projecte educatiu pot quedar 

repartida entre el treball que es fa a classe, que es va avançant amb la tutora i el que es 

pot anar fent també a les hores d’hort, amb l’educadora. Tenir la figura de l’educadora 

ambiental aporta constància, rigor i qualitat en tota la feina relacionada amb l’hort, ja que 

es focalitza el treball d’una persona en aquesta tasca. Sovint les tutores ja estan molt 

sobrecarregades amb la feina a l’aula i no poden dedicar el temps necessari a construir 

i cuidar l’hort. També afavoreix poder cobrir millor les necessitats de cada alumna, ja 

que es pot treballar amb grups més petits.  

4.5.3 Connexió amb la pagesia 

La connexió amb la pagesia i el coneixement agrícola tradicional és un dels puntals de 

la unitat didàctica, i alhora el repte més gran que l’acompanya. Cal que el tutor o 

l’educador ambiental del centre faci la feina de buscar agricultors propers al centre que 

vulguin participar. S’ha de tenir en compte que pot ser complicat trobar agricultores que 

vulguin participar o que disposin del temps per fer-ho, tot així, sempre es pot anar a 

buscar el testimoni del productor, recollir la seva història i tota la informació necessària 

i que després sigui la pròpia educadora la que guiï el treball. També es pot contemplar 

l’opció de buscar empreses que es dediquin tan a la producció, com a l’educació 

ambiental. O persones que en el seu temps lliure treballen en un hort comunitari o 

personal.  

4.5.4 Criteris de selecció de les llavors amb les que treballar.   

Per escollir la llavor protagonista de la unitat didàctica, és important tenir en compte els 

següents criteris de selecció: 

 Que l’acompanyi una història personal. Saber quina és la història de la llavor, 

tenir constància de persones que l’han estat conservant.  
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 Que sigui una varietat local.  

 Que sigui una varietat local que s’està recuperant.  

 Que tingui una calendari de sembra i recol·lecció dins del període de curs 

escolar.  

 Que la mida de la llavor pugui ser fàcilment manipulada pels infants.  

 Que sigui una varietat adaptable a les condicions de l’hort de l’escola.  

No és imprescindible que es compleixin tots els criteris, el més important és que sigui 

local i l’acompanyi una història, però com més s’acosti a aquest ideal, més fàcil serà 

poder treballar-hi.  

4.6 AVALUACIÓ 

L’avaluació és una part imprescindible del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’ha 

d’acompanyar de manera contínua, global i integradora (Ordre EDU/296/2008), ja que 

el seu objectiu és contribuir a la millora dels processos d’aprenentatge per a poder 

potenciar el ple desenvolupament de les capacitats de cada persona (Sanmartí 2007). 

L’avaluació ha de ser una eina del motor d’aprenentatge, de la que en depèn què i com 

s’ensenya i què i com s’aprèn. És molt important que revisi fins a quin punt s’estan 

complint els objectius previstos i permeti re-ajustar-los per millorar l’acció d’ensenyar – 

aprendre. Ha de ser una eina útil tan per les alumnes com per les mestres.  

Un dels punts més importants de l’avaluació, és aprendre a autoavaluar-se. És a dir, 

que les alumnes prenguin part del seu procés d’aprenentatge, se’l facin seu. Això implica 

que han de conèixer quins objectius d’aprenentatge tenen, ser conscients de les 

activitats que realitzaran per aprendre i han de compartir amb les mestres els criteris 

d’avaluació. És a dir, s’ha de donar un procés d’apropiació dels objectius, procediments 

i criteris per part de les alumnes.  

Els criteris d’avaluació han de prendre de referència els objectius didàctics, les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació. I els instruments i tècniques que s’utilitzaran 

per avaluar han de ser diversos per tal d’assolir un aprenentatge competencial, és a dir, 

el bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú (Canals 2008).  

En la unitat didàctica que es presenta, es proposa una avaluació que integra diferents 

metodologies i estratègies, des de l’observació permanent i objectiva del professorat, 

passant per l’avaluació dels diferents treballs que van realitzant, així com la pròpia 

autoavaluació dels alumnes, tan individual com col·lectiva. D’aquesta manera es busca 

tenir el màxim d’eines per a poder avaluar el desenvolupament dels i les alumnes en 
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diferents competències i situacions. I poder atendre la diversitat de ritmes 

d’aprenentatge i intel·ligències.  

A nivell de continguts, i al tractar-se de cicle inicial de primària s’avaluarà que hi hagi 

hagut un aprenentatge d’allò que ha sigut més significatiu per les alumnes, tenint en 

compte les possibilitats de cadascuna. Es tracta d’una iniciació al món agroecològic, on 

s’obra la porta a molts temes. És per això que els objectius d’aprenentatge busquen 

iniciar-se en la descoberta de tot aquest món, sabent que encara tenen molts anys per 

seguir aprenent dels errors que van cometent i de les experiències que aniran vivint a 

l’hort de l’escola.  

A continuació es fa una proposta dels instruments que es poden desenvolupar per 

avaluar transversalment la unitat didàctica i concretament cada bloc.  

A nivell transversal, caldrà que el o la mestra faci un seguiment de l’actitud i participació 

de cada alumne al llarg de tot el projecte; observació permanent.  Es proposa tenir una 

llibreta de seguiment on anar anotant si l’alumne està actiu i participatiu, si va seguint el 

fil del projecte, si relaciona els conceptes que es van treballant, i on poder detectar si 

algun alumne li costa més, per tal de replantejar el treball perquè es pugi re-enganxar.  

A més, es proposa que cada alumne/a tingui el seu propi quadern d’investigació on a 

l’acabar cada activitat es dediquin 5-10 minuts a escriure què és el que més els ha 

agradat, què no, i avaluïn quina actitud han tingut amb un gomet:  

 
He treballat molt bé. He escoltat i participat tota l’estona. 

 He treballat força bé, però en algun moment no he escoltat, o hagués 

pogut participar més.  

 

 

No he estat gaire participatiu i no he escoltat gaire. Ho hagués pogut fer 

millor 

 

 
No he tingut bona actitud, no he participat o no he escoltat els companys 

 

En aquesta llibreta poden apuntar el que vulguin i emportar-se-la a casa per anar-la 

omplint amb informació, serà la seva llibreta d’investigació.  
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Pel que fa al treball dels continguts de cada bloc: 

Bloc I: L’arribada d’unes llavors estranyes. S’utilitzaran els dibuixos i la 

representació teatral dels alumnes, per avaluar si s’ha comprès la història de la llavor 

que els ha arribat.  

Bloc II: Ens fem experts. Al tractar-se d’una recerca que dissenyaran les propies 

alumnes, marcant-se ells i elles mateixos les preguntes que volen resoldre i la manera 

com volen fer-ho, s’avaluaran ells i elles mateixes com porten la recerca, tan a nivell 

d’actitud, com dels resultats. Ho faran a través d’una fitxa que els permeti avaluar la 

seva participació i aprenentatge com a grup responent  a un seguit de preguntes, 

en les que per respondre hauran de marcar-ho en un termòmetre si han aconseguit molt 

o poc el que se’ls està preguntant.   

Per últim la mestra pot avaluar el treball dels continguts a través dels murals on 

s’exposarà el que han descobert i en l’activitat de fer planter i plantar, ja que hauran 

d’aplicar el que han après.   

Bloc III: El món de la llavor. En aquest bloc es poden utilitzar com a instruments 

d’avaluació les fitxes on hauran de dibuixar les llavors en diferents fases de creixement 

i on quedaran senyalades les seves parts. També la llavor que acaben construint, on es 

pot avaluar si hi apareixen totes les parts que s’han treballat.  

Pel que fa al concepte de llavor i les maneres de viatjar que tenen, es proposa fer una 

comprensió lectora del petit conte que els ha enviat el pagès.  

Bloc IV: Les varietats agrícoles. Pel que fa a aquest bloc, s’avaluarà que hagi quedat 

entès el concepte de varietat i que puguin raonar algun motiu pel qual creuen que s’ha 

de mantenir la varietat de llavors. Per això en acabar el bloc s’elaborarà un mural on 

cada alumna haurà de fer un cartell escollint un motiu pel qual creu que s’han de 

mantenir les varietats de llavors, en el mural s’exposaran tots els cartells que hagin fet 

els alumnes.  

Bloc V: Seguim l’intercanvi. Fem xarxa amb altres escoles.  Es tracta del bloc de 

tancament i difusió. Servirà per veure amb què es queda realment cada alumna. Què ha 

estat un aprenentatge significatiu per cada una d’elles. Els instruments d’avaluació que 

s’utilitzaran seran l’historial de la llavor que realitzaran i la comunicació que facin per 

enviar les llavors a un altre centre.  
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4.7 RESUM DELS BLOCS I SESSIONS6 

BLOC I: L’ARRIBADA D’UNES LLAVORS ESTRANYES 

La unitat didàctica comença amb l’arribada d’unes llavors estranyes a la classe. 

Aquestes llavors els les ha enviat un pagès de la zona. Els explica mitjançant una 

carta que són unes llavors molt especials, que ell fa temps que les està conservant 

perquè s’estaven perdent i els proposa el repte de que ara elles també les conservin, 

que se’n facin guardianes. Si la classe accepta el repte, hauran de prendre el 

compromís de conservar-les, és a dir; plantar-les, cuidar-les i recollir-ne llavor de nou. 

A més hauran d’investigar i fer-se expertes sobre elles i les hortalisses que en sortiran.  

Un cop acceptat el repte de ser guardianes de llavors, el pagès els explica la història 

de les llavors que els ha enviat, en aquest cas llavors de mongeta llaminera. A través 

del joc descobriran la història de les llavors i de les persones que les han estat 

conservant. És una primera manera d’entrar en contacte amb la dimensió social que 

acompanya les llavors.  

Aquest primer bloc acaba amb la representació i elaboració d’un mural conjunt on 

queda explicada la història de les llavors de mongeta llaminera que els han arribat.  

Conceptes i continguts clau 

 Presentació del pagès 

 Història de les mongetes 

 Problemàtica de la pèrdua de varietats locals. 

Sessions 

Sessió 1 : L’arribada d’unes llavors estranyes (1 hora) 

Sessió 2: Representem la història de les llavors (1 hora) 

 

BLOC II: ENS FEM EXPERTES! 

Un cop els i les alumnes han acceptat el repte i han descobert la història de la llavor 

durant el bloc I, ha arribat el moment de fer-se’n experts i expertes!  

Durant aquets bloc es potenciarà que els i les alumnes siguin les protagonistes del 

seu propi procés d’aprenentatge, fent-les molt conscients del que volen aprendre, com 

volen fer-ho i fent un seguiment de les estratègies que estan seguint per aconseguir 

–ho.  

El seu objectiu es convertir-se en expertes de la mongeta llaminera, per això es 

crearan grups d’investigació, amb qui es plantejaran diferents maneres d’aprendre i 

les posaran en pràctica. Finalment es farà una visita al pagès perquè ens expliqui tot 

el que no hagin pogut descobrir i es plantaran les llavors, primer en planter i després 

a l’hort de l’escola.  

L’objectiu és que al final d’aquest bloc, els i les alumnes s’hagin convertit en expertes 

de la mongeta llaminera. Sàpiguen com i quan es sembra i es recol·lecta, com és la 

planta, com són les tavelles, la flor, quins usos culinaris té, curiositats... 

Conceptes i continguts clau 

 Característiques de la mongeta llaminera: mida i forma de la planta, color de 

flor, mida i color del fruit... 

 Calendari de sembra i recol·lecció de la mongeta llaminera 

                                                           
6 Totes les sessions estan desenvolupades als Annexes.  
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 Usos culinaris de la mongeta llaminera 

 Treball explícit de la competència d’aprendre a aprendre 

Sessions 

Sessió 3: Ens fem experts sobre les llavors. Què necessitem saber?(1h-1h 30’) 

Sessió 4: Investiguem (Part 1) (1 hora) 

Sessió 5: Investiguem (Part 2) (1 hora) 

Sessió 6: Investiguem (Part 3). Visita al Pagès! (3 hores) 

Sessió 7: Fem planter de les llavor (1 hora) 

Sessió 8: Plantem! (1 hora) 

 

BLOC III: EL MÓN DE LA LLAVOR 

En aquest tercer bloc, la classe s’endinsarà a descobrir el món de la llavor. Què són? 

De què estan fetes? Com viatgen? Durant el bloc II hauran descobert quina planta 

surt de les llavors de les que són guardianes, a partir d’aquí es plantejarà la pregunta 

a la classe: què ha de tenir una llavor a dins per convertir-se en planta? Dissenyaran 

com s’imaginen que és l’interior de les llavors i per què. Més endavant obriran llavors 

en diferents fases de creixement per poder reconèixer les diferents parts d’aquestes 

a mesura que es van desenvolupant i convertint en planta.  

Es seguirà el viatge pel món de la llavor a través d’un conte on descobriran les 

diferents maneres de viatjar que tenen. Les diverses formes que poden prendre per 

transportar el que porten a dins.  

Es proposa acabar el bloc amb un exercici plàstic, en que cada alumna pugui construir 

una llavor amb materials reciclats, on pugui posar-hi a dins la informació que vulgui i 

crear-li la carcassa que cregui que ha de tenir per fer-la  arribar allà on vol que arribi. 

Conceptes i continguts clau 

 Concepte de llavor 

 Parts d’una llavor 

 Funcions de les llavors 

 Primeres fases de creixement de la planta 

 Formes de dispersió de les llavors 

Sessions 

Sessió 9: Ens imaginem com és una llavor per dins. Què deu tenir? (1 hora) 

Sessió 10: Obrim llavors! (1 hora) 

Sessió 11: Aleshores...Què és una llavor? (1 hora) 

Sessió 12: Construïm una llavor (1-2 hores) 

 

BLOC IV: LES VARIETATS DE LLAVORS 

Ara que a la classe ja són expertes sobre la varietat de mongeta llaminera i han après 

tots els secrets de les llavors, el pagès els convida a descobrir què és la varietat 

d’hortalisses.  

Les varietats locals són part del patrimoni cultural, són, sovint, espècies en perill 

d’extinció a causa de l’arribada dels monocultius i l’agricultura intensiva, que ha 

desplaçat l’agricultura camperola a una pràctica més destinada a l’autoconsum i molt 

sovint practicada per persones d’edat avançada que encara conserven terres, però 

que cada vegada són menys.  
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A través d’aquest bloc es vol ensenyar a les alumnes que existeix una gran varietat 

d’hortalisses, és a dir, que no hi ha només un tipus de tomàquet, mongeta o enciam, 

n’hi ha molts. Es vol potenciar que siguin les pròpies alumnes les que puguin descobrir 

que hi ha diferències entre els tomàquets o enciams. Per fer-ho, el pagès regala a les 

alumnes un seguit de llavors de varietats diferents de tomàquets, mongetes i enciams. 

A través d’una activitat d’observació descobriran què significa el concepte de varietat. 

Un cop hauran entès què significa varietat, es treballarà la importància de mantenir-

la tan per la naturalesa i la salut, com pel propi gust i riquesa cultural.   

Conceptes i continguts clau 

 Concepte de varietat agrícola 

 Importància de conservar les varietats locals a nivell ecològic i cultural.  

Sessions 

Sessió 13: Descobrim què són les varietats d’hortalisses (1 hora)  

Sessió 14: Juguem a ser pagesos. Volem varietat? (1 hora) 

Sessió 15: Les varietats a través del gust (1hora i 30’) 

Sessió 16: Volem mantenir la varietat? (1 hora) 

 

BLOC V: SEGUIM L’INTERCANVI. FEM XARXA AMB ALTRES ESCOLES 

Amb aquest bloc es vol tancar tot el projecte que ha englobat la unitat didàctica al 

voltant de les llavors. És per això que comença tancant el cicle de les plantes, és a 

dir, fent un taller de recol·lecció de llavors. El taller estarà centrat en recol·lectar llavors 

de la mongeta llaminera, si ho permeten les condicions de la planta i, també altres 

llavors que estiguin a punt per ser collides a l’hort.  

Per donar continuïtat al projecte a l’escola i, també, per donar valor a la història que 

han viscut i els coneixements que han après amb les llavors, es proposa començar 

l’historial vital de les llavors de les que s’han fet guardians. És una manera de 

deixar constància del que han après per a la resta d’alumnes de l’escola, alhora que 

estan seguint escrivint la història de les llavors. Tota la seva experiència ja forma part 

de la història de les llavors. També resulta interessant que partien del coneixement 

agrícola tradicional que els ha proporcionat el pagès, però, a partir de l’experiència 

que han tingut, poden començar a escriure el coneixement agrícola escolar. Un camp 

molt interessant per començar a explorar.  

Finalment per tancar el projecte, es proposa, que aquest, sigui l’inici d’un intercanvi 

de llavors i històries entre el centres escolars. Així doncs, hauran de decidir què i com 

volen comunicar tot el que han après a altres alumnes, amb qui començar un 

intercanvi, que vol ser una onada expansiva a tots els centres del municipi.  

Conceptes i continguts clau 

 Tècniques de comunicació 

 Tècniques de recol·lecció de llavors 

Sessions 

Sessió 17: Recol·lectem llavors (1 hora) 

Sessió 18: Fem història amb les nostres llavors (1 hora) 

Sessió 19: Fem xarxa amb altres escoles (1 hora)  
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5. CONCLUSIONS 

Mogensen i Mayer (2009) exposen que un dels objectius de l’educació ambiental ha de 

ser fomentar la consciència ambiental i les qualitats dinàmiques d’iniciativa, 

independència, compromís i predisposició a acceptar responsabilitats, capacitant així 

persones capaces d’actuar a nivell individual i col•lectiu en la presa de decisions i la 

participació en la vida comunitària. Amb aquesta unitat didàctica s’ha volgut donar 

resposta a aquest gran objectiu de l’Educació Ambiental, enfortint el desenvolupament 

comunitari i potenciant la relació entre l’escola i la comunitat.  

El sector de la comunitat amb el que es treballa en la unitat didàctica és el món camperol, 

amb el que es desenvolupa el projecte d’intercanvi de llavors locals i coneixement 

agrícola tradicional, enriquint d’aquesta manera el treball en agroecologia escolar i 

aprofundint en el treball didàctic que ofereixen les llavors de varietats locals.  

El marc que en engloba la unitat didàctica és una problemàtica global: la pèrdua de 

varietats agrícoles, però es trasllada a una escala tangible pels alumnes, personalitzant 

les històries i proposant solucions aplicables al seu dia a dia. L’element protagonista de 

la història, la llavor, pren molts significats: es converteix en vida, en la història del passat, 

en la responsabilitat del futur, en una eina per descobrir el cicle natural, la importància 

de tenir cura del nostre entorn i el que ens envolta. És font de coneixement, i l’impuls 

per compartir-lo, convertint-lo en el que és: patrimoni cultural de totes. És molt motivador 

per les alumnes que el treball es personalitzi i l’aprenentatge vagi guiat d’una història 

real que estan construint elles i de la que en són partícips i protagonistes, d’aquesta 

manera tot el que es va treballant pren molt més valor i significat.  

Fins al moment, la majoria del treball educatiu que s’ha fet en horts escolar ha anat molt 

encarat a treballar la dimensió tecnològica: tècniques agrícoles i una mica també la 

científica: en els aspectes relacionats amb la biologia. Aquesta unitat didàctica s’ha 

volgut centrar en la dimensió social i també la científica, ja que d’aquesta manera el 

treball agrícola (dimensió tecnològica) pren més valor i sentit.   

Així doncs, per un bon desenvolupament de la unitat didàctica es proposa que: 

- La unitat didàctica proposada sigui un marc de treball i que cada centre l’adapti 

a les seves necessitats i possibilitats.  

- Els centres que vulguin treballar amb llavors es plantegin molt bé el seu origen i 

considerin la dimensió social que poden aportar les llavors, per tal de no deixar 

la dimensió social sense treballar. Els problemes no són ambientals, sinó 
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socioambientals, i és important aprendre a treballar alhora des de la vessant 

social i l’ambiental. L’aspecte social que s’està plantejant en el cas de les llavors, 

ha de permetre que l’alumnat vegi com un problema social -i no només una 

curiositat del món de les plantes- el què cultivar al seu hort escolar, quines 

eleccions fer i amb qui aliar-se per fer un món millor per qui l’habita. 

- La pagesia que vulgui apropar-se al món escolar aporti allò que més difícil és de 

trobar des del món escolar: la seva pròpia història d’esforç per la conservació de 

varietats, de tècniques, i els valors que els han dut a conservar allò que s’està 

perdent. Cal entendre que l’arribada de material vegetal, per molt ecològic que 

sigui, per si sol no produeix màgicament aprenentatge en l’alumnat. En canvi, les 

històries humanes, les relacions reals, són vehicles molt potents per la motivació 

vers l’aprenentatge. El món escolar està allunyat del món i el dia a dia pagès, i 

costa molt fer aquesta connexió. En el món de la recerca del coneixement 

ecològic tradicional (CET)7 i de les varietats locals8, es treballa per recuperar les 

històries humanes darrere de la conservació de varietats, però no és gens fàcil: 

a les bases de dades que proven de recollir aquesta informació, la part personal 

és la més pobre, i en canvi la que més interessa en el món escolar. Es tracta 

d’una informació que cal construir encara. 

- Es contempli la figura de l’educadora ambiental d’hort escolar per a dinamitzar 

conjuntament amb la tutora la unitat didàctica i pugui gestionar la comunicació 

directa amb el món camperol. Aquesta figura ha començat a existir tímidament 

fa uns anys (Llerena i Espinet, 2014) amb funcions de manteniment de l’hort, 

formació del professorat, dinamització de grups i animació del contacte entre els 

mons escolars i pagès. També la possibilitat de treballar amb productores que 

en la seva feina també dediquin part del seu temps a l’educació, per exemple 

                                                           
7 Veure per exemple el projecte deconservació del CET www.conecte.es 

8 Veure per exemple el projecte Esporus de l’Espai de Recursos Agroecològics de Manresa 

http://esporus.org/  

http://www.conecte.es/
http://esporus.org/
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L’Ortiga9 o El Rave Negre10, que no deixen de ser educadores agroambientals, 

tot i que externes als centres. 

- Es comenci un intercanvi de llavors i coneixement entre centres que treballen 

l’agroecologia escolar. Això ha de permetre que l’alumnat impulsi una dinàmica 

de treball amb la informació pagesa rebuda, que la comuniqui i per tant valori la 

història de recuperació de les varietats locals. El treball amb les varietats locals 

no ha de restringir-se només a rebre varietats interessants i cuidar-les al seu 

hort, sinó a ser protagonistes d’un projecte de millora més global, comunitària i 

àmplia, i també més activa.    

Per concloure, es vol recalcar que iniciar projectes a llarg termini entre món camperol i 

escolar és un marc molt interessant, però s’ha de contemplar l’evident dificultat 

d’implicar-s’hi plenament per part dels camperols, a causa del temps que han de dedicar 

a la seva feina. Per això treballar a través d’una unitat didàctica com aquesta, que 

organitza el projecte conjunt amb les mínimes trobades possibles, pot ser un primer pas 

cap a aquest treball conjunt, que mica en mica pot anar trobant els seus ponts i maneres 

de connectar, per anar construint entre tots i totes una agroecologia escolar que prengui 

sentit en el si de la comunitat i ajudi a formar persones que estimin el seu entorn i siguin 

capaces de responsabilitzar-se, implicar-se i participar-hi plenament. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 La Ortiga és un cooperativa que treballa per dinamitzar i difondre l'agricultura ecològica a la zona de 

Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola. Tenen dues branques d'actuació: productiva i educativa.  

Per més informació http://www.lortiga.cat/ 

10 El Rave Negre és una cooperativa que treballen en la producció ecològica, menjadors escolars i 

educació agroambiental a la zona de Gallecs. Per més informació https://ravenegre.wordpress.com/ 

http://www.lortiga.cat/
https://ravenegre.wordpress.com/
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ANNEXES  

I. PROJECTE LLAVOR DE CARBASSA VIATGERA 

 

Les llavors de carbassa a Sant Cugat 

Enguany, durant el període de pràctiques, s’ha realitzat amb les alumnes de 1r de 

Primària A i B (classe de l’Amazonia i els Pingüins) de l’Escola Turó de Can Mates de 

Sant Cugat del Vallès, el projecte de classe Les llavors de Carbassa viatgeres. Aquest 

projecte donava continuïtat a un projecte que l’Escola va començar el 2014 amb 

l’arribada d’unes llavors de carbassa de la mà d’un agricultor Japonès, que les havia 

estat conservant durant més de 400 anys. La seva família les havia rebut dels 

colonitzadors Portuguesos i ell volia fer el retorn de les llavors al seu lloc d’origen i 

convertir-ho en un projecte educatiu. El lloc de destí de les llavors va ser l’Escola Turó 

de Can Mates, ja que el camperol Japonès va tenir contacte amb una mare de l’escola 

a través d’una associació que va treballar al Japó durant l’afectació pel tsunami del 2011. 

Així doncs, el 2014 es va fer un treball per rebre el Japonès i les llavors. Es van sembrar 

i s’han anat recol·lectant les llavors des d’aleshores. Enguany s’ha volgut reprendre el 

projecte, ja que hi havia la possibilitat de fer arribar les llavors de carbassa a Amèrica, 

el seu lloc d’origen (les cucurbitàcies es van importar d’Amèrica), a través d’un viatge a 

Equador que vam realitzar algunes membre d’OSEA (organització Santcugatenca 

d’Educació Ambiental), amb l’objectiu de fer un intercanvi amb educadors ambientals 

d’allà, iniciar un projecte comú i enriquir, així, el treball en educació ambiental que es 

realitza al municipi de Sant Cugat del Vallès. 

Així doncs, amb els i les alumnes de 1r de Primària s’ha realitzat un projecte, entorn les 

llavors de carbassa, que ha permès tan treballar molts continguts relacionats amb les 

llavors, les carbasses i el seus cicles, com iniciar un diàleg i intercanvi amb nens i nenes 

d’Equador. 

 

Imatge 1 Imatges del Projecte de Llavors de Carbassa Viatgera a l'Escola Turó de Can Mates, Sant Cugat 

del Vallès. Font: German Llerena i Anna Valderrama 
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El projecte s’ha desenvolupat amb les següents fases, activitats i objectius :  

1ª FASE LES LLAVORS MISTERIOSES 

Objectius 

 Comprendre la història del viatge de la llavor. 

 Descobrir on està Japó, quina cultura hi ha. 

 Descobrir què sabem sobre les carbasses. I què volem 
aprendre’n. 

 Comunicar la història de la llavor als nens i nenes de l’Equador. 

 Comunicar el que sabem sobre les carbasses als nens i nenes 
d’Equador. 

Sessió 1 Descobrim unes llavors estranyes 

Sessió 2 Descobrim la història de les llavors 

Sessió 3 Com seguim la història? 

2na 
FASE 

LES LLAVORS DE CARBASSA 

Objectius 

 Investigar el cicle de les carbasses partint de al història de la llavor. 

 Planificar el cultiu de la carbassa a l’hort. 

 Posar en pràctica els coneixements sobre com preparar les 
parcel·les per plantar. 

 Fer el seguiment del cicle de les carbasses que plantem. 

Sessió 4 Fem planter amb les llavors de Carbassa 

Sessió 5 Investiguem sobre les carbasses 

Sessió 6 Ja tenim el planter, i ara què ? 

Sessió 7 Preparem la parcel·la de les carbasses 

3a FASE LA LLAVOR VIVA 

Objectius 
 Identificar la llavor com un element viu en el temps. 

 Dissenyar una llavor segons el nostre criteri. 

  Aprendre les part reals de les llavors i les seves funcions 

Sessió 8 Imaginem una llavor per dins 

Sessió 9 Investiguem com són les llavors 

Sessió 10 Portem llavors de casa i preparem una exposició 

4ª FASE COMUNICACIÓ AMB ELS NENS I NENES D’EQUADOR 

Objectius 

 Mantenir un diàleg amb els nens i nenes de l’Equador. 

 Debatre com es vol continuar la història. 

 donar resposta als nens i nenes d’Equador. 

 Conèixer cultures diferents a la nostra. 

Sessió 11 La resposta dels nens i nenes d’Equador 
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5ª FASE LA POL·LINITZACIÓ 

Objectius 

 Entendre el procés de pol·linització de les flors. 

 Comprendre el que és el pol·len i la seva funció. 

 Entendre que les flors poden tenir parts femenines, masculines o 
ambdues. 

Sessió 12 Parlem de la pol·linització 

Sessió 13 El Joc de la pol·linització 

 
 
 
Les llavors de Carbassa a Cotacachi, Equador 

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat hi ha hagut des de fa 4 anys 2 intercanvis amb 

agents educatius d’Equador, concretament del municipi de Cotacachi. 

Cotacachi és municipi de la regió d’Imbabura, al nord d’Equador, on hi viuen 40.000 

habitants distribuïts pel mateix municipi i les 44 comunitats circumdants que engloba. Es 

troba situat a una zona geogràfica on està assentada la cultura kichwa andina, i on s’hi 

desenvolupa un sistema educatiu intercultural bilingüe (kichwa – espanyol), que busca 

impulsar una educació d’acord amb els valors i les tradicions culturals natives, 

conjugades alhora amb la cultura occidental, representada a l’equador per la cultura 

blanc-mestissa, ja que la relació entre les dues cultures forma part de la realitat 

socioambiental de la regió. El 2004, des de la UNORCAC (Unión de organizaciones 

Campesinas Indígenas de Cotacachi) es va voler impulsar un projecte d’educació 

ambiental a l’educació bàsica de les comunitats que avarca Cotacachi, així es va crear 

l’ASEAC (Associació d’educadors/es ambientals de Cotacachi). L’organització busca 

crear consciència ambiental a tots els nivells de la comunitat educativa, des dels infants 

fins als mestres i famílies, ja que al final són els que formen la comunitat. L’ASEAC ha 

treballat sobretot els temes de la Sobirania Alimentària i la gestió de l’aigua, creant 

recursos pedagògics i organitzant trobades entre els diferents agents educatius de les 

comunitats relacionats amb l’educació ambiental. Enguany, s’ha realitzat un viatge a 

l’Equador amb la finalitat d’intercanviar metodologies, projectes i experiències amb 

l’ASEAC i amb la proposta de realitzar un projecte comú. 

Durant l’intercanvi es va realitzar una primera trobada amb educadores ambientals de 

l’ASEAC,on es van intercanviar experiències de projectes relacionats amb educació 

ambiental i se’ls va proposar si volien participar del projecte de la llavor de carbassa 

viatgera. Es va explicar la història de les llavors, el viatge que havien fet i se’ls va mostrar 

un seguit de vídeos i dibuixos que havien realitzat els nens i nenes de 1r de l’Escola 

Turó de Can Mates , pels nens i nenes d’Equador que rebessin les llavors. 



LLAVORS AMB HISTÒRIA  Berta Castellà Colominas 
Projecte educatiu per la recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional 

  

43 
 

Partint d’aquí, es va preguntar si hi havia alguna escola que volgués rebre les llavors de 

carbassa, donar una resposta als nens i nenes de Sant Cugat i preparar conjuntament 

amb l’equip de Sant Cugat un seguit d’activitats educatives relacionades amb les llavors. 

Els temes que es va pensar que es podien treballar eren: la història, el temps lineal i 

circular, la llavor com a element viu i emmagatzemador d’informació i les varietats 

agrícoles. 

Es va concretar una segona trobada amb les escoles interessades per preparar 

conjuntament l’arribada de les llavors als centres i les activitats relacionades amb 

aquestes. 

En aquesta segona trobada van venir professors i professores de 3 escoles diferents. 

Es van fergrups de treball en funció dels temes que ens interessava més desenvolupar. 

Conjuntament es van pensar 3 activitats educatives per a fer arribar les llavors de 

Carbassa i aprofitar-ho per treballar alguna temàtica relacionada amb aquestes. Els tres 

temes sobre els que es va treballar van ser: La llavor com a element viu, la història i les 

varietats agrícoles. 

Així doncs, en grups es van pensar 3 activitats adaptades al context de cada escola i a 

les possibilitats temporals que hi havia. Es va posar en comú els tres grups i es va 

quedar quan es podien realitzar. Finament només es van poder dur a terme a dos 

centres: escola Pichincha (comunitat Los Morochos) i Escola Nazacota Puento 

(comunitat San Pedro). 

Les activitats que es van realitzar van ser: 

 Què és una llavor? 

 Les varietats agrícoles 

 Les llavors i la història 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2. Fotografies fetes durant l'activitat Què és una llavor? 

Realitzada a l'Escola Pinchincha, a la comunitat de Morochos, 
Cotacachi, Equador. Font Pròpia 
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Imatge 3. Fotografies fetes durant l'activitat Les varietats agrícoles realitzada a l'Escola 
Pinchincha, a la comunitat de Morochos, Cotacachi, Equador. Font Pròpia 

Imatge 4. Fotografies fetes durant l'activitat Les llavors i la història realitzada a l'Escola 

Nazacota Puento, a la comunitat de San Pedro, Cotacachi, Equador. Font Pròpia 
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II. FITXES DE LES SESSIONS 

BLOC I: L’ARRIBADA D’UNES LLAVORS ESTRANYES 

SESSIÓ  1 L’ARRIBADA D’UNES LLAVORS ESTRANYES 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Descobrir la història social que acompanya a les llavors.  
 Responsabilitzar-se de mantenir la varietat de llavors que els ha fet arribar el 

pagès. Fer-se’n guardians. 

CONTINGUTS 

 Introducció a la problemàtica de la pèrdua de llavors locals.  

 Història de la llavor que envia el pagès. 

MATERIAL 

 Paquet  

 Pot de vidre amb llavors 

 Carta del pagès 

 Contracte de compromís 

 Pistes per trobar la història 

 Història dividida en parts 

 Papers 

 Llapis, goma, maquineta, retoladors i llapis de colors. 

 Llibretes d’investigació 

 Gomets taronges, grocs, verds i liles 

DESCRIPCIÓ 
GENERAL 

L’activitat s’inicia amb l’arribada d’un paquet a nom de la classe. Dins del paquet hi 
ha unes llavors i una carta d’un pagès que convida a la classe a descobrir la història 
de les llavors a través d’un joc de pistes, i a fer-se’n guardians i experts. Si les alumnes 
accepten han de buscar la història pel pati o hort, que està dividida en parts, i un cop 
trobada, per grups, s’hauran de repartir les parts i fer-ne els dibuixos que il·lustrin la 
història. 

PAS A PAS 

5’ 
S’entrega a les alumnes un paquet que ha arribat a l’escola a nom 
d’elles.    

8’ 

Obren el paquet i a dins hi ha un pot amb llavors i una carta. La 
carta és d’un pagès de la zona que està molt preocupat perquè 
s’estan perdent aquest tipus de llavors i les convida a descobrir 
la història d’aquestes. A més els proposa que, un cop descoberta 
la història, se’n facin guardianes, és a dir, que se’n facin 

Durada: 

1hora 



LLAVORS AMB HISTÒRIA  Berta Castellà Colominas 
Projecte educatiu per la recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional 

  

46 
 

 

 

HOLA CLASSE DE..... 

EM DIC QUIM I SÓC PAGÈS.  

LA MEVA FEINA CONSISTEIX EN TREBALLAR CADA DIA, AMB MOLTA CURA I AMOR, LA TERRA.  

M’ENCANTA NOTAR-LA ENTRE ELS DITS, VEURE GERMINAR, CRÉIXER I FLORIR LES PLANTES, I 

PODER-NE COLLIR ELS FRUITS. M’ENCANTA VEURE COM NEIX LA VIDA.  

PRODUIR ALIMENTS I PODER-LOS FER ARRIBAR A TOTES LES PERSONES ÉS LA MEVA PASSIÓ.  

LES EINES QUE UTILITZO PER TREBALLAR SÓN L’AIXADA, EL RASCLET, EL CARRETÓ, PERÒ 

SOBRETOT LES MANS. I LA MEVA OFICINA ÉS EL CAMP, DES D’ON PUC VEURE I SENTIR CANTAR 

ELS OCELLS.  

responsables, les cuidin , es converteixin en expertes de la 
varietat i la conservin. Ja que es tracta d’una varietat local que 
està en perill de desaparèixer. Aquí les alumnes hauran de 
decidir si accepten el repte, si es veuen preparades. Si és que sí, 
hauran de firmar totes un contracte de compromís amb la 
conservació d’aquelles llavors. A més el pagès els diu que ha 
amagat pel pati o hort la història de les llavors, i els dóna una 
primera pista per trobar la primera part.  
 

7’ 

Abans de començar a buscar les parts de la història, la mestra, 
els pregunta si veient la forma de la llavor saben quin tipus de 
llavor és. Treure les idees prèvies que en tenen, hipòtesis sobre 
quina varietat és i quina pot ser la seva història.  
 

10’ 

Comencen a buscar les parts de la història a través d’un joc 
de pistes.  
La idea seria que en funció del número d’alumnes la història es 
divideixi en 4 o 5 parts, de manera que després quedessin grups 
d’unes 5 alumnes que puguin treballar cada una una part de la 
història. 

20’ 

Descobrim la història!  
Es fan grups d’uns 4-5 alumnes i cada grup es queda una part de 
la història escrita. Se la llegeixen i s’han de dividir i fer uns 
dibuixos per il·lustrar-la. 

10’ 

Presentació de les llibretes d’investigació. La mestra entrega a 
cada alumna la seva llibreta d’investigació sobre la llavor. Els 
explica que poden anar anotant el que vagin descobrint a casa o 
a classe. I explica la part de l’autoavaluació: després de cada 
activitat dedicaran 5 minuts a pensar com han estat durant 
aquesta i ho hauran de marcar amb un gomet, tal com s’ha 
explicat a l’apartat d’avaluació. També hauran d’escriure què és 
el que més els ha agradat i què no tant. 

RECURSOS 

Carta del pagès 
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I US EXPLICARÉ UN SECRET! AL MEU HORT, LES PLANTES NOMÉS NECESSITEN PER CRÉIXER 

AIGUA, LLUM DEL SOL I TERRA. NO ELS HI AFEGEIXO MAI PRODUCTES D’AQUESTS QUE LES FAN 

CRÉIXER MÉS RÀPID, PERÒ QUE CONTAMINEN EL TERRA I NO DEIXEN CRÉIXER NOVES PLANTES 

DESRPÉS. POTSER A CAUSA D’AIXÒ ELS ENCIAMS CREIXEN MÉS A POC A POC I ELS 

TOMÀQUETS SÓN TOTS DE DIFERENTS COLORS I MIDES, PERÒ SÓN MOLT MÉS BONS! 

TREBALLO SEGUINT LES TÈCNIQUES DEL QUE ES DIU, AGRICULTURA ECOLÒGICA. HO HAVIEU 

SENTIT ABANS? 

SEGURAMENT US PREGUNTEU PER QUÈ US ESCRIC I QUÈ ÉS AQUEST PAQUET QUE US HE 

ENVIAT.  

El CAS ÉS QUE, SI ACCEPTEU I ESTEU PREPARATS, TINC UNA MISSIÓ PER VOSALTRES, NECESSITO 

URGENTMENT LA VOSTRA AJUDA.  

M’EXPLICARÉ MILLOR.  

FA UNS QUANTS ANYS ALGUNS PAGESOS I PAGESES SE’N VAN ADONAR QUE... MOLTES 

VERDURES ESTAVEN DESAPAREIXENT! 

ABANS CADA PAGÈS I PAGESA CULTIVAVA MOLTS TIPUS DE VERDURA DIFERENTS: ENCIAMS I 

TOMÀQUETS DE DIVERSOS COLORS, MIDES, GUSTOS... IGUAL AMB LES MONGETES, 

ALBERGÍNIES, CEBES... AMB TOTES LES VERDURES QUE PUGUEU IMAGINAR. NOMÉS DE 

MONGETES AQUÍ AL VALLÈS N’HI HAVIA MÉS DE 100 DIFERENTS.  

AQUESTA VARIETAT DE VERDURES AJUDAVA A TENIR SEMPRE UNA BONA COLLITA, JA QUE LES 

VERDURES ESTAVEN MOLT ADAPTADES A L’HORT QUE LES CULTIVAVA. A MÉS, CADA UNA ERA 

MILLOR PER UNA RECEPTA QUE UNA ALTRA, HI HAVIA VERDURES PER TOTS ELS GUSTOS I 

MOMENTS DE L’ANY.  

AMB EL TEMPS PERÒ, VAN ARRIBAR GRANS SUPERMERCATS QUE PRODUIEN MOLTES I MOLTES 

VERDURES. FEIEN SERVIR PRODUCTES D’AQUESTS QUE LES FAN CRÉIXER RÀPID I FAN QUE 

TOTES SIGUIN EXACTAMENT IGUALS.  

ELS PETITS PAGESOS I PAGESES POC A POC VAN ANAR DEIXANT DE VENDRE LES SEVES 

VERDURES, PERQUÈ ELS GRANS SUPERMERCATS LES PODIEN VENDRE MÉS BARATES I AIXÒ VA 

FER QUE LA GRAN VARIETAT DE VERDURES QUE HI HAVIA ABANS ANÉS DESPAREIXENT.  

FA UNS ANYS ENS EN VAM ADONAR QUE JA NO HI HAVIA GAIREBÉ VERDURES FETES AQUÍ, 

QUE MOLTES VENIEN D’ALTRES PARTS DEL MÓN I QUE, A MÉS, TOTES EREN PRÀCTICAMENT 

IGUALS.  

AIXÍ DONCS, UNES QUANTES PERSONES VAM DECIDIR QUE VOLÍEM TORNAR A FER DE 

PAGESES I RECUPERAR LES VERDURES QUE CULTIVAVEN I MENJAVEN ELS NOSTRES AVIS I 

ÀVIES.  

PORTEM MOLTS ANYS DE FEINA I HEM ACONSEGUIT RECUPERAR, AQUÍ AL VALLÈS, 22 

VARIETATS DE TOMÀQUET I 22 DE MONGETA. ENTRE D’ALTRES MOLTES VERDURES COM LA 

CARBASSA D’AIGUA, EL CARBASSÓ ROMANESCO, L’ENCIAM ESCARXOFET O LA PASTANAGA 

COLL VERMELL. PERÒ SOLS NO PODEM FER AQUESTA FEINA. NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA. 

US VOLEM PROPOSAR EL REPTE QUE LA VOSTRA CLASSE US FEU GUARDIANS D’UNA VARIETAT 

DE LLAVORS MOLT ESPECIAL.  
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FER-SE’N GUARDIÀ VOL DIR: CONSERVAR LES LLAVORS DE LA PLANTA, SEMBRAR-LES, FER-LES 

CRÉIXER, CUIDAR LA PLANTA, RECOL·LECTAR ELS FRUITS, I LLAVOR DE NOU, APRENRE’N TOT EL 

QUE PUGUEU PER FER-VOS-EN EXPERTS I EN ACABAT, TRANSMETRE TOT EL QUE HAGUEU APRÈS 

A UNA ALTRA ESCOLA.  

QUÈ EN PENSEU? ACCEPTEU EL REPTE DE FER-VOS GUARDIANS DE LLAVORS? JO HE PENSAT 

QUE NO HI HA NINGÚ MILLOR QUE VOSALTRES! 

SI ÉS QUE SÍ, JO US AJUDARÉ EN TOT EL QUE NECESSTEU, US ANIRÉ ESCRIVINT DE TAN EN TAN 

PER SABER COM PORTEU LA FEINA I INCLÚS ÚS PUC CONVIDAR A VENIR UN DIA AL MEU HORT. 

DE MOMENT, SI ACCEPTEU, NOMÉS HEU DE FIRMAR TOTA LA CLASSE EL CONTRACTE DE 

COMPROMÍS AMB LES LLAVORS QUE US HE ENVIAT. QUE PER CERT SABEU DE QUÈ SÓN?  

SÓN LLAVORS DE MONGETA LLAMINERA. LA CONEIXEU? N’HEU MENJAT MAI?  

AQUESTA MONGETA TÉ MOLTA HISTÒRIA DARRERA, LA VOLEU CONÈIXER? SI ÉS QUE SÍ 

HAUREU DE TROBAR LA SEVA HISTÒRIA QUE ESTÀ AMAGADA PEL PATÍ DE L’ESCOLA. A LA 

CAIXA QUE US HE FET ARRIBAR HI HA LA PRIMERA PISTA PER TROBAR LES PARTS DE LA HISTÒRIA 

PERDUDA DE LA MONGETA LLAMINERA. ACCEPTEU EL REPTE? ESTEU PREPARATS? 

ESPERO QUE SÍ I TENIR NOTÍCIES VOSTRES BEN AVIAT! 

UNA FORTA ABRAÇADA, 

QUIM 

Contracte guardians de llavors 
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La història de la mongeta llaminera 
 

FA MÉS DE 500 ANYS ES VAN PORTAR DES D’AMÈRICA LES PRIMERES MONGETES. A 
MESURA QUE VAN ANAR PASSANT ELS ANYS LES MONGETES VAN ANAR CANVIANT I 
EVOLUCIONANT DE MANERES DIFERENTS. AIXÍ VAN APARÈIXER MOLTS TIPUS DE 
MONGETES ÚNIQUES DE CATALUNYA. ALGUNES EREN MÉS GRANS, ALTRES MÉS 
PETITES, N’HI HAVIA DE BLANQUES, MARRONS, NEGRES, VERMELLOSES... N’HI HAVIA 
MÉS DE 100 TIPUS DIFERENTS.   
 
UNA D’AQUESTES MONGETES, ERA MÉS DOLÇA QUE LES ALTRES, ES CUINAVA MOLT 
RÀPID I AGRADAVA MOLT ALS NENS I NENES, PER AIXÒ LA VAN ANOMENAR: 
MONGETA LLAMINERA. 
 
MOLTS PAGESOS LA CULTIVAVEN PERQUÈ ALS MERCATS ES VENIA MÉS CARA QUE LES 
ALTRES, DONCS ERA MOLT BONA I DE MOLT BONA QUALITAT. 
 
AMB EL TEMPS, PERÒ, VAN COMENÇAR A APARÈIXER ELS PRIMER GRANS 
SUPERMERCATS QUE VENIEN NOMÉS UN TIPUS DE MONGETA. PERÒ LA VENIEN MOLT 
BARATA. MOLTES PERSONES VAN DEIXAR D’ANAR AL MERCAT A COMPRAR I PER CULPA 
D’AIXÒ MOLTS PAGESOS VAN DEIXAR LA SEVA FEINA. 
COM QUE CADA VEGADA HI HAVIA MENYS PAGESOS, ALGUNS TIPUS DE MONGETES 
ES VAN DEIXAR DE CULTIVAR I VAN DESAPARÈIXER. 
 
PER SORT, PERÒ, NO VA SER EL CAS DE LA MONGETA LLAMINERA. L’ETERN, QUE ERA 
UN PAGÈS DEL POBLE DE CARDEDEU, VA VOLER CONSERVAR AQUELLA LLAVOR QUE 
LA SEVA FAMÍLIA SEMPRE HAVIA CULTIVAT. ERA L’HERÈNCIA DEL SEU AVI. A ELL LI 
ENCANTAVA LA MONGETA LLAMINERA, REALMENT ERA COM UNA LLAMINADURA I 
VOLIA QUE ELS SEUS FILLS I NÉTS POGUESSIN GAUDIR DE MENJAR-LA. 
 
PER AIXÒ LA VA ESTAR CONSERVANT DURANT MOLTS ANYS, FINS QUE EN FA 20 VA 
VOLER COMENÇAR, AMB MÉS PAGESOS, UN BANC DE LLAVORS DE VARIETATS LOCALS. 
UN BANC DE LLAVORS, ÉS COM UN GRAN REBOST ON ES GUARDEN LES LLAVORS, 
PERQUÈ TOTHOM LES PUGUI ANAR BUSCAR I PLANTAR AL SEU HORT SI LES VOL. 
 
D’AQUESTA MANERA MOLT PETITS PAGESOS VAN ANAR PORTANT LES SEVES LLAVORS 
PERQUÈ ÉS POGUESSIN TORNAR A PLANTAR I POGUESSIN ARRIBAR, DE NOU, AL PLAT 
DE TOTHOM. 
 
AIXÍ VA SER COM UNA D’AQUESTES PERSONES, QUE TOT JUST COMENÇAVA A FER DE 
PAGÈS, VA DECIDIR QUE AL SEU HORT VOLIA PLANTAR LLAVOR DE MONGETA 
LLAMINERA. AQUEST PAGÈS ERA EL QUIM. 
 
EL QUIM HAVIA VISCUT A BARCELONA, ÀFRICA I SANT CUGAT. PERÒ LA SEVA FEINA 
NO LI ACABAVA D’AGRADAR I VA VOLER COMENÇAR A FER DE PAGÈS. I NO PLANTAVA 
QUALSEVOL COSA, NO. EL QUIM VA DECIDIR PLANTAR LLAVORS DE MONGETA 
LLAMINERA I D’ALTRES PLANTES LOCALS. TOT EL QUE HI HA AL SEU HORT VE DEL BANC 
DE LLAVORS I NO ES TROBA ALS SUPERMERCATS. 
 
D’AQUESTA MANERA MOLTES PERSONES HAN COMENÇAT A PLANTAR DE NOU LES 
LLAVORS QUE PLANTAVEN ELS ANTICS PAGESOS I MICA EN MICA, PODEM ANAR 
TROBANT CADA VEGADA MÉS VARIETAT DE VERDURES. PERÒ PER PODER SEGUIR FENT 
AQUESTA FEINA, ES NECESSITA L’AJUDA DE TOTHOM. SOBRETOT LA VOSTRA.  
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SESSIÓ  2  REPRESENTEM LA HISTÒRIA DE LES LLAVORS 
 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIUS 

 Expressar i compartir a la resta de companys els fragments de la història que 
ha treballat cada petit grup a través de la representació teatral, per tal de 
comprendre la història completa de la llavor. 

CONTINGUTS 

 Història de la llavor que envia el pagès. 

MATERIAL 

 Paper d’embalar 

 Pega 

DESCRIPCIÓ 
GENERAL 

A través de representacions teatrals per petits grups, la classe posarà en comú la 
història de la llavor que han rebut 

PAS A PAS 

5’ 

Recordar el que va passar el dia anterior. Després ens agrupem 
pels grups dels fragments de la història, i es proposa que aquests 
preparin una petita representació teatral de la seva part. 
D’aquesta manera i amb el suport dels dibuixos, tots i totes 
podrem descobrir la història completa de les llavors. 

15’ Preparació de la representació per petits grups.  

25’ Representacions.  

10’ 

Entre tots i totes fem una síntesi de la història. I enganxem la 
història escrita que hem rebut i els dibuixos per ordre cronològic, 
en una paper d’embalar que quedarà penjat a classe. Després es 
planteja que ara s’ha d’entomar el repte de descobrir com es 
cuiden aquesta varietat de llavors i tots els secrets que amaga 

5’ Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 

Durada: 

1hora 
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BLOC II: ENS FEM EXPERTES! 

SESSIÓ  3 
ENS FEM EXPERTS SOBRE LES LLAVORS. QUÈ 
NECESSITEM SABER? 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Pensar què necessitem saber sobre les llavors i la planta de la que ens 
volem fer experts per cuidar-la.  

 Organitzar i planificar el treball d’investigació. 

CONTINGUTS 

 Organització i planificació de la investigació.  

 Tècniques per obtenir informació 

MATERIAL 

 Cartolines 

 Retoladors 

 Pictogrames 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

En aquesta activitat es planteja com encarar la recerca sobre la planta de la que la 
classe s’ha fet guardiana. S’hauran de plantejar què volen saber i com volen 
descobrir-ho. La mestra farà de guia de la seva curiositat,  ha d’ajudar en l’organització 
en petits grups de treball i en la calendarització de la investigació. 

PAS A PAS 

25’ 

Es començarà la sessió fent una rotllana amb tota la classe. 
S’agafaran les llavors que va fer arribar el pagès i es passaran 
per totes les alumnes, després es deixaran al mig de la rotllana. 
Es farà memòria de tot el que han après sobre les llavors: Qui els 
les ha fet arribar, la seva història, el compromís que han pres de 
fer-se’n guardianes i expertes.  
 
Seguidament es preguntarà què saben d’aquelles llavors i què en 
volen saber. Es farà a mà alçada i la mestra ho anirà apuntant. 
Per extreure coses que cal descobrir la mestra pot anar guiant el 
grup a través de preguntes sobre aspectes que calen saber per 
començar a fer planter de les llavors.   
 
Aspectes que es poden investigar: 
 
Com es sembra? (Quantes llavors posem? Com de separades? 
A quina profunditat?) 

Durada: 

1h-1h 30’  
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Què necessita per créixer? (Tipus de terra, quantitat d’aigua, sol 
o ombra?) 
A quina època  es planta? 
Quant tarda a créixer? 
Quina part de la planta ens mengem? 
Quan ens la podrem menjar? 
Quina mida té la planta? I la part que ens mengem? 
De quin color és?  
Amb quines altres plantes pot conviure? 
Com es menja? Algunes receptes... 
Té algun altre ús a part del culinari? 
 

30’ 

Seguidament es faran grups de treball per investigar les 
preguntes. Cada grup treballarà sobre 2-4 preguntes en funció 
del número total de preguntes que decideixin que volen descobrir. 
Cada grup les escriurà en gran en una cartolina que es penjarà a 
la classe per tenir-les en ment i on aniran penjant tota la 
informació que vagin descobrint.  
 
Seguidament hauran de pensar com volen investigar.  
Un cop cada grup ja sabrà les preguntes que ha de resoldre, es 
plantejarà a la classe que es dedicaran 4 sessions a classe per 
descobrir tot el que puguin sobre la llavor i la planta de la que 
s’han fet guardians. La que estan fent és la primera sessió. En 
aquesta han de decidir com volen encarar la recerca, quins 
mitjans volen fer servir per resoldre les seves preguntes.  
D’entrada es deixa que pensin elles com volen descobrir-ho.  
 
Un cop tinguin unes quantes idees s’afegeixen alguns 
pictogrames amb més idees de llocs on poden descobrir coses.  
 
- Internet 
- Llibres 
- Altres alumnes 
- Pagesos que coneguem 
- A casa  
- Fer experiment.  
 
Cada grup haurà de decidir com vol investigar cada pregunta, 
amb l’ajuda dels pictogrames i el que havien pensat. Al acabar la 
sessió han de quedar les preguntes penjades a classe amb els 
pictogrames de com volen fer la seva recerca.  
 

5’ 
Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 
A més poden apuntar-se les preguntes a resoldre a la llibreta per 
tenir-les més presents.  
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Pictogrames 

 

RECURSOS 

Esquema de l’estructuració de les sessions d’investigació 

Sessió 1

•Fem grups 
d'investigaci
ó, ens 
repartim les 
preguntes i 
decidim 
quins 
mètodes 
farem servir 
per resoldre-
les. 

Sessió 2

•Investiguem 
a través dels 
mètodes que 
havíem 
pensat. 

•Intercanvi 
d'informació 
de com va 
entre els 
grups. 

Sessió 3

•Revisem tot 
el que hem 
aconseguit 
descobrir i 
el que no. 

•Preparem 
preguntes 
per fer al 
pagès per 
resoldre els 
dubtes que 
encara 
tenim .

Sessió 4

•Visita al 
pagès i se li 
fan les 
preguntes. 
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SESSIONS  4, 5, i 6 INVESTIGUEM! 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Investigar i descobrir què necessita la llavor per a germinar. 
 Aprendre les necessitats i curiositats de la planta de la que som guardians.  
 Ser conscients de la recerca i del procés d’aprenentatge que estan fent.  
 Detectar quins mitjans han servit per fer la recerca, quins no i per què.  
 Cooperar entre els grups per enriquir el treball de recerca. 
 Descobrir diferents maneres d’aprendre: recerca científica i coneixement 

tradicional. . 

CONTINGUTS 

 Organització i planificació de la investigació. 

 Tècniques per obtenir informació. 

 Característiques de la mongeta llaminera: mida i forma de la planta, color de 
flor, mida i color del fruit... 

 Calendari de sembra i recol·lecció de la mongeta llaminera. 

 Usos culinaris de la mongeta llaminera. 

 Curiositats, com ara dites populars relacionades amb les mongetes. 

MATERIAL 

 Recursos que responguin als mitjans que els i les alumnes han pensat que 
volen fer servir: llibres, dibuixos, ordinadors... 

 Paper 

 Llapis i Retoladors 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Consisteix en la investigació sobre la planta i s’estructura en 4 parts (sessió 3,4,5 i 6). 
 
Sessió 3: Què volem saber? Ens organitzem per descobrir-ho. Ja s’haurà realitzat.  
 
Sessió 4: Investigació per grups de treball a través dels mitjans que van decidir: 
llibres, anar a preguntar a altres alumnes, mirar vídeos,... la mestra haurà d’estructurar 
aquesta sessió  en funció del que hagin decidit a la primera. Els últims minuts es 
dedicaran a intercanviar informació entre grups de com els està anant la recerca.  
 
Sessió 5: Es dedicaran els primers minuts a acabar la recerca. Seguidament 
s’analitzarà què han aconseguit respondre i què no, i amb quins mitjans ho han 
aconseguit. Eren els que s’havien plantejat?  
Per últim les preguntes que no han pogut resoldre les hauran de preparar per 
entrevistar el pagès.  
 
Sessió 6: Visita a la finca del pagès (si es pot) sinó visita del pagès a l’escola. Els i 
les alumnes realitzaran preguntes al pagès, per acabar de resoldre els dubtes que 
tenen, alhora que el pagès els explicarà com viu, la història familiar, curiositats de la 
llavor. 

Durada: 2 

sessions d’1 

hora + visita 

al pagès. 
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PAS A PAS 

Sessió 4 

30’ 

La classe es distribuirà pels grups de treball que es 
van crear la sessió 1. En funció de com havien decidit 
investigar, s’aportaran recursos com ordinadors, 
llibres, dibuixos... o es deixarà que vagin a buscar 
altres alumnes de l’escola perquè puguin fer recerca 
i anar apuntant i enganxant tot el que van descobrint 
al taulell de cada pregunta. 
 

15’ 

Es parlarà de com està anant la recerca amb 
membres d’altres grups. Per fer-ho es faran grups 
nous on hi hagi un membre de cada grup. A cada 
grup repartirem un full amb tres preguntes:  
 

 Què heu descobert avui? 

 Com ho heu descobert? 

 Què no heu descobert i per què? 
 
D’aquesta manera es busca que reflexionin sobre el 
procés d’aprenentatge que estan fent, el que estan 
podent descobrir i el que no i, sobretot, el per què? 
A mes, al moment de compartir-ho amb els altres 
grups es poden donar idees i eines per millorar les 
seves recerques. 

10’ 

Es tornen a reunir els grups de recerca, s’expliquen 
el que els han explicat els companys dels altres 
grups i pensen com volen seguir el següent dia. Ho 
marcaran amb un pictograma dels que ja teníem, o 
un de nou, si es tracta d’una mètode nou. 

5’ 
Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta 
d’investigació. 

Sessió 5 

30’ Seguiran amb la recerca. 

10’ 

Analitzaran el que han descobert i el que no i amb 
quins mitjans ho marcaran al taulell, de manera que 
visualitzarem el que havíem pensat  a l’inici, el 
replantejament que van fer i al final què han 
descobert i com. 

20’ 

Les preguntes que no hagin pogut resoldre, les 
prepararan per preguntar al pagès el proper dia.  
Finalment ompliran una petita fitxa d’avaluació del 
grup i individual.  

Sessió 6 Un matí (3h) 

Si és viable es farà una visita  a la finca del pagès. 
On aquest els ensenyarà on cultiva, com, diferents 
hortalisses.  
Els explicarà la història de primera mà i li podran fer 
les entrevistes. 
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COM HEM TREBALLAT? 

FITXA D’AUTOAVALUACIÓ GRUPAL 
 
 

NOM DELS 
MEMEBRES DEL 
GRUP 

 

HEM PARTICIPAT TOTS I TOTES LES DEL GRUP? 

 

 
 

ENS HEM ESCOLTAT? 

 

HEM TINGUT PROBLEMES PER POSAR-NOS D’ACORD? 

 
 

 

 
 

HEM TREBALLAT BÉ? 

 
 

 

HEM ACONSEGUIT DESCOBRIR EL QUE VOLÍEM? 

 

 

RECURSOS 

Fitxa d’autoavaluació de cada grup 

POC 

POC 

POC 

POC 

POC MOLT 

MOLT 

MOLT 

MOLT 

MOLT 
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SESSIÓ  7 FEM PLANTER DE LES LLAVORS 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Aplicar els coneixements que han après sobre què necessita una llavor per 
germinar.  

 Decidir com s’organitzen com a classe per cuidar el planter i com fan el 
seguiment. 

CONTINGUTS 

 Necessitats de les llavors per a germinar.  

 Procés i maneig d’eines per a fer planter. 

MATERIAL 

 Pissarra o cartolina gran 

 Testos 

 Terra per fer planter 

 Pedretes 

 Regadores 

 Llavors 

 Etiquetes 

 Retoladors 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

A través del que han après sobre com s’han de plantar les llavors, per grups de 3-4 
faran planter amb les llavors que els va regalar el pagès. En acabar de fer el planter 
es plantejaran uns càrrecs que aniran rotant per tal de cuidar-les i fer un seguiment 
del creixement de la planta. 

PAS A PAS 

20’ 

Ara que la classe ja ha investigat i ha visitat el pagès,  ja hauria 
de saber suficient informació com per poder plantar les llavors. 
Així doncs, es proposa a la classe fer planter amb les llavors. Es 
recomana fer l’activitat amb mig grup u dia i mig grup un altre dia 
per facilitar la feina.   
 
L’activitat es realitzarà a l’espai de l’hort de l’escola.  
 
Primer de tot, entre totes, es recordarà com es fa planter i s’anirà 
apuntant a la pissarra si n’hi ha, sinó en un full gran. (En principi 
ho han de saber perquè ho han investigat i el pagès els ho ha 
d’haver explicat també).  
 
Seguidament, es farà una llista de quin material es necessita: 

Durada: 

1hora 
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- Testos 
- Terra 
- Pedretes per posar sota el test 
- Aigua 
- Llavors 
- Etiquetes 

20’ 

Un cop repassat com s’ha de fer el planter, es dividiran en grups 
de 3-4 i cada grup farà entre 3 i 5 testos de planter.  
 
Abans de començar, cada grup haurà de reunir tot el material que 
s’ha parlat que es necessita. Un cop tots els grups tinguin el 
material ja podran començar a fer planter.  
 
l primer test el faran tots i totes juntes per passos, seguint les 
instruccions que han parlat al principi. En acabar de fer el planter 
s’hi haurà de posar una etiqueta que indiqui: què és i quan s’ha 
plantat. I finalment regar-lo i decidir a quin lloc creuen que el 
poden deixar.  

15’ 

Un cop acabat de fer el planter es plantejarà  com es pot fer un 
seguiment de quant tardarà a créixer la llavor i com cuidar-la.  
 
La idea seria que, si no surten idees del grup, l’educadora 
plantegi uns càrrecs que aniran rotant cada setmana. Es pot 
proposar de fer en parelles i fer-les cada dia a la mateixa hora 
quan decideixi el grup, per exemple a les 9h a l’arribar a l’escola. 
Dos possibles càrrecs podrien ser: 
 

 Càrrec Regadora: Ha d’anar a mirar diàriament si el 
planter necessita que el reguin.  

 Càrrec Observador: Ha de fer una foto cada dia del 
planter.  

5’ Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 
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SESSIÓ  8 PLANTEM! 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Aprendre a preparar una parcel·la per a poder-hi plantar. 
 Aplicar els coneixements sobre com plantar el planter de les llavors que van 

preparar. 

CONTINGUTS 

 Tècniques de plantar. 

MATERIAL 

 - Càvecs 

 - Rasclet 

 - Carretó 

 - Cubells 

 - Compost 

 - Palla 

 - Planter 

 - Mànega o regadores 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Els i les alumnes prepararan una parcel·la a l’hort per a poder plantar el planter de les 
llavors de les que són guardians. Utilitzaran diferents eines de l’hort: el càvec, el 
rasclet, el carretó, cubells... i seguirem tots els passos a seguir fins a poder plantar el 
planter. 

PAS A PAS 

15’ 

L’activitat es desenvoluparà a l’espai de l’hort de l’escola. Es 
proposa fer l’activitat amb mig grup classe, per facilitar la 
participació i el treball a l’hort.  
 
Es començarà l’activitat fent una rotllana, es proposarà anar a 
mirar el planter i es preguntarà si creuen que ja el poden plantar. 
La resposta hauria de ser que sí, que ja està preparat.  
 
Així doncs deixarem 5 minuts perquè observin com està l’espai 
de l’hort i pensin on podrien plantar els seu planter. 

30’ 

El grup hauria d’acabar escollint una parcel·la, si cal amb l’ajuda 
de l’educadora.  
 
Un cop escollida la parcel·la s’haurà de valorar en quin estat està 
i pensar quins passos s’han de seguir fins a poder arribar a 

Durada: 

1hora 
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plantar el planter. S’intentarà que siguin les mateixes alumnes les 
que vagin dient els passos a seguir, sinó l’educadora pot ajudar.  
 
Els passos seran:  
 

1. Treure les herbes si n’hi ha.  
2. Remoure la terra amb el càvec. 
3. Afegir compost. 
4. Aplanar amb el rasclet. 
5. Regar bé la terra.  
6. Afegir palla a sobre de tota la parcel·la que actuï com a 

mulch (protegeix el sòl de la calor, reté la humitat i evita 
que creixin altres herbes). 

7. Regar i mullar la palla perquè no voli.  
8. Plantar el planter. 

 

10’ 
Recollir i valorar conjuntament com ha anat l’activitat. Si ha anat 
bé reconèixer la bona feina, si no pensar què podríem millorar de 
cara el proper dia.  

5’ Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 
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BLOC III: EL MÓN DE LA LLAVOR 

SESSIÓ  9 
ENS IMAGINEM COM ÉS UNA LLAVOR PER DINS,  
QUÈ DEU TENIR? 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Imaginar com és una llavor per dins 
 Argumentar amb el grup el que es pensa que ha de tenir la llavor a dins. 

CONTINGUTS 

 Parts d’una llavor 

 Necessitats de les llavors per germinar 

MATERIAL 

 Fulls dinA-4 

 Llapis de colors 

 Llapis d’escriure 

 Goma d’esborrar 

 Maquinetes 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Per grups de 4 hauran de pensar en què deu necessitar una llavor per créixer i què 
deu tenir a dins. Per ensenyar-ho a la resta de classe es farà un disseny de l’interior 
d’una llavor per grups. El disseny haurà de ser un dibuix en un A-3 amb l’explicació 
darrera de tot el que conté.  
Es pot fer tota l’activitat seguida o partir-la en dues sessions per fer-la menys feixuga, 
depenent de les capacitats i necessitats del grup. 

PAS A PAS 

35’ 

Es planteja al grup classe la pregunta:  
Com deu ser una llavor per dins? Què ha de tenir per créixer? 
 
Seguidament es dividirà la classe en equips de 4 alumnes i cada 
equip haurà de fer un dibuix en un full, que representi com 
s’imaginen una llavor per dins. Primer han de parlar i pensar què 
deu tenir, posar-se d’acord i apuntar-ho. Després hauran de 
plasmar-ho en un dibuix. 

25’ 

Els equips sortiran a explicar un per un el seu disseny i el que 
creuen que té la llavor a dins.  
Un cop exposats tots els dibuixos es parlarà sobre el que ha anat 
sortint que creuen que té una llavor per dins.  
Fer èmfasi en els elements han dit al majoria de grups, quins han 
dit només alguns,  per què?,... finalment es plantejarà: com poden 
descobrir què té una llavor per dins? La idea seria que surti de 
classe la proposta d’obrir una llavor per veure-ho, sinó ho 
proposarà el o la mestra.  5’ Autoavaluació 

Durada: 

1hora 
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SESSIÓ  10 OBRIM LLAVORS! 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Identificar les diferents parts d’una llavor. 
 Observar les primeres fases del cicle de la planta. 

CONTINGUTS 

 Parts de les llavors. 

 Cicle de la plantes. Primeres fases de creixement de la planta.. 

MATERIAL 

 Llavors de mongeta sense germinar. 

 Llavors de mongeta sembrades fa 5 dies.  

 Llavors de mongeta sembrades fa 10 dies. 

 Llavors de mongeta sembrades fa 20 dies.   

 Lupes 

 Safates 

 Fitxes on dibuixar el que van veient.  

 Llapis 

 Gomes 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

En aquesta activat els i les alumnes descobriran quines parts hi ha dins d’una llavor i 
en què es converteixen, a través de l’observació de llavors en diferents fases del seu 
procés de germinació. Per plasmar els coneixements hauran de dibuixar les llavors 
que van observant i s’anirà comentant amb el grup classe tot el que van veient i 
descobrint. 

PAS A PAS 

20’ 

El grup es distribuirà en 4-5 grups de 5 alumnes. Cada grup estarà 
a una taula on tindran lupes i una safata on anar observant les 
diferents llavors que s’obriran.  
 
Durant l’activitat es vol crear un diàleg entre els alumnes on 
puguin intentar pensar i endevinar què és cada part de la llavor i 
en què s’acabarà desenvolupant. Alhora que ho van observant a 
mesura que van veient i obrint llavors que estan cada vegada en 
un procés més avançat de la seva germinació.  
 
Per a fer-ho es disposarà de vàries llavors, que estan en fases 
diferents del seu creixement:  
 

 Llavors sense germinar.  

Durada: 

1hora 
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 Llavors que fa 5 dies que es van sembrar 

 Llavors que fa 10 dies que es van sembrar 

 Llavors que fa 20 dies que es van sembrar.  
 
Tots els grups començaran alhora observant les llavors sense 
germinar.  
La mestra obrirà les llavors i hauran de observar-les amb la lupa 
i dibuixar el seu interior.  
 
Un cop han observat i fet els dibuixos es comentarà amb la classe 
què han vist. Es pot demanar  que un alumne ho dibuixi a la 
pissarra.  
Seguidament es preguntarà si és com les que havien dibuixat, si 
hi distingeixen diferents parts, per què creuen que serveixen o 
què creuen que acabaran sent. 

15’ 

Un cop han comentat com és per dins la llavor abans de germinar 
es passarà a obrir la llavor que es va sembrar fa 5 dies, aquesta 
ja hauria de presentar una mica d’arrel i potser els cotiledons 
s’han separat una mica.  
Cada taula tindrà un exemplar sencer i un que la mestra obrirà 
per la meitat. Un cop oberta es farà el mateix procés que amb la 
que no havia germinat:  
a) Observació amb les lupes.  
b) Dibuix individual. 
c) Comentar amb la classe si veuen parts diferents que en la llavor 
sense germinar. Si creuen que hi ha parts que han evolucionat i 
canviat, com corresponen unes amb les altres. 

25’ 

Es repetirà el mateix procés amb les llavors que porten 10 dies 
sembrades i les que en porten 20.  
 
Al final els alumnes, amb l’ajuda de la mestra han de poder 
relacionar les parts de la llavor sense germinar, amb les que ja 
s’han convertit en una plàntula. Interessa que vegin què és l’arrel, 
les fulles primàries, la carcassa i els cotiledons.  
 
Per completar l’activitat es pot passar un vídeo de la germinació 
a càmera ràpida d’una mongeta:  
https://www.youtube.com/watch?v=xoBxv_GhuHw  
 
Reservar 5 minuts al final de la sessió per a fer, l’autoavaluació 
de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 

https://www.youtube.com/watch?v=xoBxv_GhuHw
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OBRIM LLAVORS DE MONGETA! 

NOM:  

DIBUIXA EL QUE OBSERVES… 

MONGETA SENSE SEMBRAR MONGETA SEMBRADA FA 5 DIES 

  

MONGETA SEMBRADA FA 10 DIES MONGETA SEMBRADA FA 20 DIES 

  

 

RECURSOS 

Fitxa on dibuixar les llavors en diferents fases de creixement 
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SESSIÓ  11 ALESHORES… QUÈ ÉS UNA LLAVOR? 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Comprendre què és una llavor i quines funcions té.  
 Descobrir les diferents maneres de dispersar-se que tenen les llavors.   

CONTINGUTS 

 Concepte de llavor 

 Funcions de les llavors.  

 Formes de dispersió de les llavors. 

MATERIAL 

 Conte 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es plantejarà als alumnes que, després de tot el que han treballat i pogut observar, 
expliquin què és una llavor i perquè serveix. Per complementar la seva visió i aportar 
nous coneixements, el pagès els ha fet un regal: un conte; “EL PETIT ARANYÓ QUE 
VOLIA VIATJAR”. Es llegirà el conte a classe i es treballarà a partir d’aquest la funció 
emmagatzemadora i transportadora de la llavor, així com les diferents formes que 
pren en funció de com es transporta.  
 

PAS A PAS 

30’ 

S’explicarà el conte que els ha fet arribar la pagesa. Per a fer-lo 
més interactiu, es pot fer que primer el llegeixen en veu alta 
algunes alumnes, un paràgraf cada una. Després es pot fer una 
segona lectura, fent que algunes alumnes facin dels 
personatges que apareixen i vagin interpretant el que es va 
llegint.  

25’ 

Es proposa fe runa petita comprensió lectora del conte entre 
tota la classe. Intentar respondre les següents preguntes:  
 

 On viu el petit aranyó? 

 Què li passa al petit aranyó? Per què està trist? 

 Com viatgen les llavors de la dent de lleó? 

 Com viatgen les llavors del lliri groc? 

 Com aconsegueix viatjar la llavor del petit aranyó? 

 On arriba? 

 Totes les llavors viatgen de la mateixa manera? 
 

Durada: 

1hora 
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EL PETIT ARANYÓ QUE VOLIA VIATJAR 

Hi havia una vegada un petit  aranyoner que vivia al costat d’un camí, en un bosc molt verd on a 

vegades, quan plovia, hi passava un petit rierol. 

El petit aranyoner estava acompanyat per moltes altres plantes i animals: ocellets, esquirols, 

guineus, conills, insectes, grans arbres... junts convivien i formaven el bosc i, això, el feia molt feliç. 

Un bon dia, en arribar la primavera, l’aranyoner va començar a florir. Li van sortir moltíssimes flors 

blanques que feien que moltes abelles i papallones el visitessin. L’aranyoner estava molt content 

de tenir tants nous amics. 

Una de les seves flors, però, estava una mica trista. Ella tenia ganes de volar i veure altres boscos 

i paisatges, com feien les abelles i les papallones. 

Un dia li va explicar la seva preocupació a una amiga seva, la dent de lleó, que vivia al mateix 

marge del camí que ella. 

- Dent de lleó, a tu no t’agradaria poder volar com les abelles i les papallones? A mi m’agradaria 

veure altres boscos i poder créixer en un bosc diferent. 

La dent de lleó li va respondre: 

- A mi aquest bosc m’agrada molt, però sé que d’aquí poc, faré les meves llavors que marxaran 

volant lluny d’aquí, veuran món i faran créixer noves dents de lleó a boscos diferents. 

La flor del petit aranyoner encara es va posar més trista, ella no podria volar, sabia que es 

convertiria en un aranyó, un petit fruit. No sabia que li passaria després, però de ben segur que no 

podria marxar volant com faria la dent de lleó. 

Van passar els dies i les setmanes, la dent de lleó va anar perdent els pètals i es va convertir en 

un bonic plomall blanc. Les seves llavors estaven preparades per sortir volant amb el primer cop 

de vent i viatjar ben lluny, fins trobar un nou lloc on fer créixer més dents de lleó. 

La flor del petit aranyoner, també havia perdut els pètals i s’havia convertit en un bonic aranyó 

negre, rodó i bufó, que portava a dins una llavor. Ella també volia marxar ben lluny per fer créixer 

un nou aranyoner. Però seguia sense saber com fer-ho. 

Un dia, de cop i volta, va arribar un fort vent que va fer volar totes les llavors de la dent de lleó. 

- Adéu petit aranyó! Segur que tu també trobaràs la manera de marxar! – Li van dir, mentre volaven 

amunt i més amunt, cap al cel, fins que es van perdre de la vista del petit aranyó. 

5’ 
Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta 
d’investigació.  

RECURSOS 

Conte: “El petit Aranyó que volia viatjar” 
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El petit aranyó, es va quedar encara més trist, no sabia com podria marxar lluny i fer arribar la 

llavor que portava a dins a un bosc nou, a ell el vent no el podia fer volar.  

Un bon dia, després d’una forta tempesta que havia tornat a omplir d’aigua el petit rierol del bosc, 

va veure unes llavors que navegaven per l’aigua. 

- Hola! –els hi va dir el petit aranyó.- D’on veniu? I cap a on aneu? 

- Som llavors de lliri groc. Venim d’un estany que està molt lluny d’aquí i estem navegant i buscant 

un nou lloc on créixer. Aquest bosc és massa sec per nosaltres, així que seguirem viatjant per 

trobar un lloc més humit. 

El petit aranyó, es va quedar molt sorprès. Aquelles llavors, no podien volar, però podien viatjar a 

través de l’aigua; eren com vaixells. Va pensar que potser ell també podria fer-ho. Ràpidament, 

però, va pensar que ell pesava massa i que s’enfonsaria al fons de l’aigua del rierol. Seguia sense 

saber com podria marxar. 

Les setmanes  van seguir passant i l’aranyó cada vegada estava més madur i més trist. Fins que 

un bon dia va aparèixer una guineu. La guineu tenia molta gana i en veure l’aranyó tan madur no 

va poder estar de menjar-se’l. 

I... glups! De cop i volta, la llavor d’aranyó estava a l’estómac de la guineu. 

- Quin lloc més fosc!. – pensava.- I quina pudor! M’agradava més el meu bosc... 

El que no sabia la petita llavor de l’aranyó era que la Guineu viatjava molt, es coneixia tots els 

boscos de la zona. I l’estava transportant lluny de l’aranyoner que l’havia fet créixer. Quan 

passades unes hores la guineu havia fet la digestió, va excretar tot allò que no li havia servit 

d’aliment i entre els excrements hi havia la petita llavor de l’aranyó! 

Havia aconseguit viatjar! Ara estava a un bosc nou, diferent i ben bonic per fer créixer un nou 

aranyoner! La llavor estava molt feliç i va entendre que cada planta tenia maneres diferents de fer 

viatjar les seves llavors. 

Els fruits, com ella, necessiten que algun animalet se les mengi per transportar-les ben lluny. 

D’altres plantes poden fer llavors molt petites i amb formes que els hi permeten volar ben lluny 

amb el vent, i algunes, fins i tot, poden flotar per poder viatjar per l’aigua com vaixells. 

Així doncs, existeixen moltes llavors, amb formes i mides ben diferents, que els hi permeten poder 

viatjar i fer créixer les plantes que porten dins en nous boscos, prats i terrenys.   

 

 

 

 

 



LLAVORS AMB HISTÒRIA  Berta Castellà Colominas 
Projecte educatiu per la recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional 

  

69 
 

SESSIÓ  12 CONSTRUÏM UNA LLAVOR 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Aplicar els coneixements apresos sobre el que és una llavor i la seva funció 
dissenyant-ne una.  

 Construir una llavor amb material reciclat. 

CONTINGUTS 

 Parts d’una llavor 

 Funcions de les llavors 

 Formes de dispersió de les llavors 

MATERIAL 

 Envasos per reciclar: Bricks, ampolles de plàstic, oueres, caixes de cartró, 
pots de iogurt,... 

 Cotó 

 Canyes 

 Llana 

 Pintures de colors 

 Cartrons 

 Retoladors 

 Pega 

 Celo 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

En aquesta activitat cada alumne/a haurà de dissenyar una llavor i construir-la amb 
materials reciclats. En el disseny hauran de tenir en compte com es transporta la llavor 
que han dissenyat, les parts que té i quina informació hi volen posar a dins.  

PAS A PAS 

1-2 hores 

 
Cada alumna haurà de dissenyar una llavor. Per a fer-ho primer 
hauran de pensar com volen que es transporti, i per tant quin tipus 
de carcassa ha de tenir, també quina informació volen que 
transporti al seu interior. Abans de construir-la l’hauran de 
dibuixar. Un cop tinguin el disseny podran crear-la a través del 
material del que es disposi.  
 
Es disposarà de molt material divers. Envasos per reciclar, cartró, 
llana, canyes, cartolines, pintures... Amb aquest material els i les 
alumnes hauran de construir la seva pròpia llavor.  
 

Durada: 

1 - 2h 
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Es poden dedicar dues sessions a aquesta activitat, d’aquesta 
manera els alumnes poden portar de casa material que els pot 
servir per seguir la construcció. Un cop acabades les llavors els 
hi poden posar nom i es poden exposar a la classe o a la resta 
de l’escola. 

5’ Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació.  
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BLOC IV: LES VARIETATS AGRÍCOLES 

SESSIÓ  13 
DESCOBRIM QUÈ SÓN LES VARIETATS 
D’HORTALISSES 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Descobrir que hi ha varietats d’hortalisses d’una mateixa espècie.  
 Comparar i classificar diferents varietats de llavors.  
 Parlar sobre per què és important mantenir les varietat de llavors. 

CONTINGUTS 

 Concepte de varietat agrícola 

MATERIAL 

 36 sobres de plàstics transparents 

 Llavors de 3 varietats de mongeta 

 Llavors de 3 varietats de tomàquet 

 Llavors de 3 varietats d’enciam 

 9 pots de vidre 

 4 safates 

 Targetes amb fotografia de cada hortalissa (x4) 

 Carta del pagès 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

En aquesta activat la classe rebrà 9 tipus de llavors diferents de la mà del pagès, 
hauran d’esbrinar de què són i per què algunes són més semblants i d’altres no. 
S’introduirà el concepte de varietat d’hortalissa i es parlarà amb la classe de si creuen 
que és important tenir varietat  o no, i perquè. 

PAS A PAS 

15’ 

El pagès, després de veure la feina que estan fent i tot el que 
estan descobrint de les llavors, ha decidit regalar-los més llavors 
per l’hort de l’escola. Els ha enviat 9 tipus de llavors diferents que 
estan en uns pots de vidre, però no posa de què són.   
 
La mestra separarà les llavors de cada tipus en 4 bossetes de 
plàstic transparents de manera que de cada tipus de llavor 
tindrem 4 mostres. I es repartiran cada mostra en 4 safates. Així 
tindrem 4 safates amb una mostra de cada tipus de llavor. A més, 
cada bosseta de plàstic portarà un número de l’1 al 9.   
 
El pagès a la carta els diu que els ha regalat llavors de tomàquet, 
enciam i mongeta.  
El primer que haurà de fer la classe és intentar esbrinar quines 
són les llavors de tomàquet, mongeta i enciam.  

Durada: 

1hora 



LLAVORS AMB HISTÒRIA  Berta Castellà Colominas 
Projecte educatiu per la recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional 

  

72 
 

 
Per fer-ho, es dividirà la classe en 4 grups i cada un tindrà una 
safata. El seu objectiu serà agrupar les llavors en funció de quines 
creuen que són de tomàquet, quines d’enciam i quines de 
mongeta.   

15’ 

Un cop cada grup ha fet la seva agrupació, es posarà en comú i 
s’ensenyarà una fotografia d’una llavor de tomàquet, una de 
mongeta i una d’enciam, per veure si ho han fet bé. Ara ja sabran 
com són les llavors de cada tipus d’hortalissa. Aleshores es 
llançarà la pregunta a la classe:   
 
Per què tenim 3 sobres de llavors de tomàquet, si totes són 
de tomàquet? I el mateix amb l’enciam i les mongetes.  

 
Aquí s’intentarà extreure idees, hipòtesis. Pot ser que algun 
alumne parli de que hi ha diferents tipus de tomàquets o de 
mongetes.  
 
Per esbrinar per què tenim tants sobres, el pagès ens ha deixat 
unes cartes amb la fotografia de l’hortalissa, el nom d’aquesta i 
un número que s’haurà de relacionar amb el número dels sobres 

25’ 

Cada grup relaciona les fitxes del tipus d’hortalissa amb les 
llavors a través del número. Un cop tots els grups ho han 
relacionat, s’agruparà tota la classe en rotllana i es parlarà del 
que tenen.  
 
A les imatges hauran vist que els tomàquets són diferents, encara 
que les llavors semblants, el mateix passa amb els enciams i que 
en canvi les mongetes si que tenen llavors diferents.  

 
Aquí es buscarà parlar amb la classe sobre què veuen.  

 
- Són iguals tots els tomàquets? I els enciams? I les 

mongetes? 
- Què ens ha regalat el pagès? 
- Per què són diferents? 
- Ens agrada que hi hagi diferents tipus d’enciams, 

tomàquets, mongetes? 
- Per què creiem que és important tenir varietat 

d’hortalisses?  
- Què podem fer al nostre horts per seguir tenint varietat 

d’hortalisses? És millor plantar només una varietat o 
varies? 

 
Les preguntes poden variar en funció de què els inquieti i 
encurioseixi més. Durant el debat s’haurà d’introduir el concepte 
varietat, un bon moment pot ser quan es parli de que hi ha 
diferents tipus de tomàquets, enciams, mongetes... i que això 
significa que hi ha varietat. Quan parlin de si els agrada que siguin 
diferents o del per què és important conservar diferents varietats, 
es pot fer el paral·lelisme de la diversitat cultural de les persones. 
Preguntar-los-hi si prefereixen que tots i totes siguem iguals a 
classe o prefereixen que siguem diferents, per què... 

5’ 
Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta 
d’investigació. 
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MONGETA LLAMINERA MONGETA PERONA 
MONGETA 

AFARTAPOBRES 

   

TOMÀQUET BOMBETA 
GROC 

TOMÀQUET ROSA PLE 
TOMÀQUET DE PENJAR 

MALA CARA 

   

ENCIAM LLENGUA DE 
BOU 

ENCIAM CARXOFET ENCIAM DEL SUCRE 

 

 

RECURSOS 

Fitxes amb les diferents tipus d’hortalisses i el número per relacionar-ho amb el 
sobre de llavors.  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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SESSIÓ  14 JUGUEM A SER PAGESOS. VOLEM VARIETAT? 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Descobrir la importància de conservar les varietats a nivell ecològic 

CONTINGUTS 

 Concepte de varietat agrícola 

 Importància de conservar les varietats locals a nivell ecològic. 

MATERIAL 

 25 fitxes de la varietat de mongeta llaminera 

 25 fitxes de la varietat de mongeta afartapobres 

 25 fitxes de la varietat de mongeta perona 

 25 cintes de colors 

 Un barret de pagès 

 Fitxes amb les diferents pertorbacions 

DESCRIPCIÓ 
GENERAL 

A través d’un joc de rol vivencial els i les alumnes descobriran la importància de 
conservar les varietats d’hortalisses per a assegurar una bona collita. 

PAS A PAS 

45’ 

Traslladem l’aula al pati, ja que es tracta d’un joc mogut.  
L’activitat consisteix en un joc de rol, en que l’objectiu és 
aconseguir tenir una bona collita.  
 
Hi ha diferents papers en el joc:  
- Pagès: Decideix què planta al seu tros a l’inici de la partida. 
Porta un barret de pagès.  
- Hortalisses: Són plantades pel pagès a l’inici de la partida i han 
d’aconseguir créixer i sobreviure fins el moment de la collita. 
S’identifiquen amb cintes de colors que portaran lligades a llocs 
diferents.  
- Pertorbacions: Seguit de successos que aniran passant a 
l’atzar com ara: malalties, plagues, inundacions, sequera... durant 
el joc prendran forma de persona, portaran una cinta de color a 
un lloc diferent.  
 

Durada: 

1hora 
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Desenvolupament:  
 
Es delimita el terreny de joc, ha de ser un terreny prou gran per 
poder córrer una mica, però tampoc molt. Per exemple, per una 
classe de 25 alumnes podria ser mitja pista de bàsquet, però és 
adaptable. El terreny simbolitza el camp del pagès.  
 
A l’inici de la partida el pagès podrà escollir què vol plantar al seu 
camp i podrà escollirà entre 3 varietats de mongetes. Pot escollir 
posar-les totes de la mateixa espècie o posar-ne més d’una i 
menys de les altres. Així reparteix a cada alumne una fitxa en 
funció de la varietat que decideix plantar i un mocador de color, 
que segons on se’l lliguen simbolitza la varietat, a mesura que va 
repartint els mocadors i les fitxes va repartint  els alumnes pel 
terreny de joc.  
 
Hi ha 5 alumnes, però, que no faran d’hortalisses, sinó que seran 
pertorbacions. Aquests quedaran fora del terreny de joc.  
 
Quan ja estan totes els hortalisses plantades, es comença a 
explicar que el pagès ja ha fet la seva plantació i que les petites 
llavors comencen a créixer. Aquí les alumnes han de fer veure 
que van creixent.  
 
Arriba un moment però en què de cop i volta arriba una 
pertorbació. Per simplificar-ho es poden anomenar també 
dificultats. Les pertorbacions les té el pagès a la mà, són unes 
targetes que té del revés i que per tant va traient totalment a 
l’atzar. Aquestes targetes poden posar:  
 
- Arriba una malaltia que sobretot afecta a la mongeta llaminera, 
afartapobres o perona.  
- Arriba un insecte que sobretot es menja la mongeta llaminera, 
afartapobres o perona.  
- Arriba una gelada que sobretot afecta a.... 
- Passen per una època de sequera que afecta sobretot a... 
- Totes les condicions són favorables les mongetes van creixent 
totes tranquil·lament.  
 
En el moment en que es diu la pertorbació, els 5 alumnes que 
estaven fora entren a fer la seva feina, tindran X segons (els que 
digui la mestra o pagès), per fer malbé el màxim d’hortalisses que 
es veuen afectades per la pertorbació que ha tocat. Per fer-ho les 
hauran de pillar. Si les pillen les hortalisses surten del terreny de 
joc i ja no poden créixer.  
 
La idea és que a cada partida passin 4-5 pertorbacions. Es 
proposa que les dues primeres partides el paper del pagès el 
tingui la mestra, d’aquesta manera podrà evidenciar, què passa 
si plantem un camp de monocultiu o si barregem varietats. Així la 
primera partida seria amb un camp de monocultiu, que es veuria 
gairebé tot afectat per una pertorbació i la segona barrejaria cultiu 
i la collita seria en principi millor. A partir d’aquí es pot reflexionar 
sobre què ha passat amb les alumnes, per què una collita ha sortit 
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MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

MONGETA 
LLAMINERA 

 

 

 

 

millor que l’altre i ja es pot passar a que siguin elles les pageses, 
d’aquesta manera, també s’avalua si han entès el concepte.  
 
Es poden fer tantes partides com es cregui.  
 

15’ 

Per últim dedicar 10 minuts a parlar sobre la importància de 
conservar les varietats de llavors. I els últims 5 minuts a fer 
l’autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta 
d’investigació. 

RECURSOS 

Fitxes amb les diferents tipus d’hortalisses.  
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MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 
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MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

MONGETA 
PERONA 

 

Fitxes de pertorbacions 

 

 
ARRIBA UNA MALALTIA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA 

LLAMINERA 
 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT AFECTA 

A LA MONGETA 
LLAMINERA 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
LLAMINERA 

 
ARRIBA UNA MALALTIA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA PERONA 

 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA PERONA 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
PERONA 

 
ARRIBA UNA MALALTIA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA 

AFARTAPOBRES 
 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT AFECTA 

A LA MONGETA 
AFARTAPOBRES 

ARRIBA UNA MALALTIA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
AFARTAPOBRES 

 
ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA  
LLAMINERA 

 

ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA LLAMINERA 

ARRIBA UN INSECTE 
QUE SOBRETOT ES 

MENJA LA MONGETA 
LLAMINERA 

 
 

ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA PERONA 
 
 

ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA PERONA 

ARRIBA UN INSECTE 
QUE SOBRETOT ES 

MENJA LA MONGETA 
PERONA 

 
ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

 

ARRIBA UN INSECTE QUE 
SOBRETOT ES MENJA LA 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

ARRIBA UN INSECTE 
QUE SOBRETOT ES 

MENJA LA MONGETA 
AFARTAPOBRES 
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ARRIBA UNA GELADA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA 

LLAMINERA 
 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT AFECTA 

A LA MONGETA 
LLAMINERA 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
LLAMINERA 

 
ARRIBA UNA GELADA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA PERONA 

 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA PERONA 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
PERONA 

 
ARRIBA UNA GELADA 

QUE SOBRETOT AFECTA 
A LA MONGETA 

AFARTAPOBRES 
 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT AFECTA 

A LA MONGETA 
AFARTAPOBRES 

ARRIBA UNA GELADA 
QUE SOBRETOT 

AFECTA A LA MONGETA 
AFARTAPOBRES 

 
PASSEN PER UNA ÈPOCA 

DE SEQUERA QUE 
AFECTA SOBRETOT A LA 

MONGETA LLAMINERA 
 

PASSEN PER UNA ÈPOCA 
DE SEQUERA QUE 

AFECTA SOBRETOT A LA 
MONGETA LLAMINERA 

PASSEN PER UNA 
ÈPOCA DE SEQUERA 

QUE AFECTA 
SOBRETOT A LA 

MONGETA LLAMINERA 

 
PASSEN PER UNA ÈPOCA 

DE SEQUERA QUE 
AFECTA SOBRETOT A LA 

MONGETA PERONA 
 

PASSEN PER UNA ÈPOCA 
DE SEQUERA QUE 

AFECTA SOBRETOT A LA 
MONGETA PERONA 

PASSEN PER UNA 
ÈPOCA DE SEQUERA 

QUE AFECTA 
SOBRETOT A LA 

MONGETA PERONA 

 
PASSEN PER UNA ÈPOCA 

DE SEQUERA QUE 
AFECTA SOBRETOT A LA 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

 

PASSEN PER UNA ÈPOCA 
DE SEQUERA QUE 

AFECTA SOBRETOT A LA 
MONGETA 

AFARTAPOBRES 

PASSEN PER UNA 
ÈPOCA DE SEQUERA 

QUE AFECTA 
SOBRETOT A LA 

MONGETA 
AFARTAPOBRES 

 
TOTES LES CONDICIONS 
SON FAVORABLES LES 

MONGETES VAN 
CREIXENT TOTES 

TRANQUIL·LAMENT. 
 

TOTES LES CONDICIONS 
SON FAVORABLES LES 

MONGETES VAN 
CREIXENT TOTES 

TRANQUIL·LAMENT. 

TOTES LES 
CONDICIONS SON 
FAVORABLES LES 
MONGETES VAN 

CREIXENT TOTES 
TRANQUIL·LAMENT. 
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SESSIÓ  15 LES VARIETATS A TRAVÉS DEL GUST 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Entendre el concepte de varietat a través del gust.  
 Comprendre la importància de mantenir les varietats agrícoles a nivell 

cultural, culinari. 

CONTINGUTS 

 Concepte de varietat agrícola 

 Importància de conservar les varietats locals a nivell cultural. 

MATERIAL 

 24 Plats 

 24 Forquilles 

 3 varietats de tomàquet 

 3 varietats de mongetes 

 3 varietats d’enciam 

 Tenir totes les varietats tallades i preparades.  

 Mocadors per tapar els ulls.  

 Cartells amb el nom de les varietats. 

DESCRIPCIÓ 
GENERAL 

La classe descobrirà de primera mà les diferències entre les varietats d’hortalisses 
que els va regalar la pagesa, a nivell de gust. Es planteja com una activitat a fer 
després de l’hora del pati fins l’hora de dinar (d’11:30 a 13h) ja que finalitza amb 
l’elaboració d’una amanida de mongetes amb tomàquet i enciam, que es poden 
menjar coma a primer plat del dinar. 

PAS A PAS 

5’ 

En funció del que va sortir la sessió anterior sobre la importància 
de conservar les varietats locals, es pot encarar aquesta activitats 
de diferents maneres. Per exemple, si en no van saber trobar 
motius pels quals era interessant conservar, es pot plantejar com 
un exemple del perquè. Si en van trobar molts com una manera 
de provar-ho i posar-los en pràctica.  
Així doncs, es planteja als alumnes que provaran els diferents 
tipus d’hortalisses que els va regalar el pagès, que hauran d’estar 
a atents i atentes per notar les diferències de gust i pensar quines 
varietats els agraden més.  
Per fer-ho estaran per taules, i aniran provant alhora totes les 
taules les diferents varietats d’hortalisses. Se’ls explica que han 
d’estar molt atentes al gust, perquè després de provar totes les 

Durada: 

1h 30’ 
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varietats de cada hortalissa se’ls taparà els ulls i hauran d’intentar 
endevinar quina varietat els han donat.     

10’ 

Començaran, per exemple, amb els tomàquets. Es reparteix la 
primera varietat a cada taula, l’han de provar, preguntar si els 
agrada, quin gust té: dolç, àcid...? Així ho anem fent fins que han 
provat les 3 varietats de tomàquet.  

10’ 

Una membre de cada grup es tapa els ulls i la resta decideix quina 
varietat li dona. El que té els ulls tapats ha d’intentar endevinar 
quina varietat li han donat. Així ho van fent fins que tots els 
membres del grup han provat d’endevinar una vegada.  

10’ Es reparteixen un a un les varietats d’enciam, les van provant. 

10’ 
Es segueix el mateix procediment que amb els tomàquets. Un per 
un es van tapant els ulls i han d’endevinar la varietat que els dóna 
el grup d’enciam. 

10’ Es reparteixen les varietats de mongetes i les proven una a una. 

10’ 
Juguen a endevinar quina varietat han provat amb els ulls 
tancats, seguint el mateix procediment que amb els tomàquets i 
els enciams. 

5’ 
Parlem de com ha estat  provar les diferents varietats, si els ha 
agradat, per què? 

15’ 

Ara que ja han provat les diferents varietats, es podran fer una 
amanida de mongetes, amb tomàquet i enciam, escollint les 
varietats que més els agradin. Autoavaluació a la llibreta 
d’investigació i recollir la classe 
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SESSIÓ  16 VOLEM MANTENIR LA VARIETAT? 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Comprendre la importància de mantenir les varietats agrícoles a nivell 
cultural, culinari. 

CONTINGUTS 

 Concepte de varietat agrícola 

 Importància de conservar les varietats locals a nivell cultural i ecològic. 

MATERIAL 

 Paper d’embalar 

 Pissarra 

 Papers de colors A4 

 Llapis d’escriure 

 Goma 

 Retoladors 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es proposa un exercici a classe per parlar de si creuen que està bé que tinguem 
varietat d’hortalisses i per què? 
 
Per a fer-ho es començarà jugant a imaginar com seria un món amb només un tipus 
de verdura. I com seria el món amb moltes varietats. S’anirà apuntant a la pissarra.  
 
En acabat individualment hauran d’escriure una frase de per què creuen que és 
important mantenir i conservar les varietats.  I s’ajuntaran totes creant un mural que 
es penjarà a algun espai de l’escola. 

PAS A PAS 

15’ 

Per grups de 5 es plantejarà que pensin com seria el món si no 
hi hagués varietat d’hortalisses, és a dir, només hi hagués un 
tipus de tomàquet, d’enciam,.... què podria passar? Si els hi 
agradaria, si no...  

10’ 
Es posaran en comú les idees de cada grup i ho anirem apuntant 
a la pissarra  

10’ 
Entre tota la classe es pensarà, el cas contrari, què aporta tenir 
moltes varietats. També ho anirem apuntant  a la pissarra.   

10’ 
Cada alumna haurà d’escriure en un full A4 de colors, un motiu 
pel qual creu que és important mantenir i conservar les varietats 
d’hortalisses.  

10’ 

En el full d’embalar s’aniran col·locant les frases, de tal manera 
que quedarà un mural, per a poder penjar a algun espai de 
l’escola, on quedaran plasmats els motius pels quals conservar 
les varietats.  

5’ Autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 

Durada: 

1h 
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BLOC V: SEGUIM L’INTERCANVI. FEM XARXA AMB ALTRES ESCOLES.  

SESSIÓ  17 RECOL·LECTEM LLAVORS 
 

 

 

  

 

OBJECTIUS 

 Aprendre tècniques de recol·lecció de llavors 
 Identificar a on es troben les llavors a diferents hortalisses.  
 Veure completar el cicle de les plantes 

CONTINGUTS 

 Tècnica de recol·lecció de llavors 

 Cicle de les plantes 

MATERIAL 

 Pots de vidre 

 Etiquetes 

 Paper de cuina 

 Papers blancs 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Aquesta activitat té per objectiu tancar el cicle de l’arribada de la llavor a la classe, 
recol·lectant les llavors de les plantes que es van plantar, si es pot. A més es pot 
ampliar i recol·lectar llavors d’altres hortalisses s’han deixat per fer-ne i ja estan a punt 
per recol·lectar. D’aquesta manera es podrà ampliar el banc de llavors de l’escola. 

PAS A PAS 

10’ 

Es tracta d’una activitat molt pràctica. Per al bon 
desenvolupament d’aquesta es recomana fer-la amb mig grup 
classe.  
 
Es sortirà a l’espai de l’hort i es disposarà el grup en rotllana.  
Es recordarà què han estat fent els últims dies, la descoberta de 
la varietat d’hortalisses. El que són les llavors, la importància de 
mantenir diferents tipus les llavors, per a poder mantenir varietat. 
Se’ls proposa buscar quines llavors de les hortalisses de l’hort de 
l’escola es poden guardar per mantenir-les. 

10’ 

Així doncs, s’engrescarà el grup a fer una recerca de quines 
llavors es poden collir. Per això es recordaràl que hem après de 
les llavors: que es transporten de maneres diferents i que 
sobretot a l’hort en tenim de les que es transporten pel vent i per 
animals.  
 

Durada: 

1hora 
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10’ 

Es deixa que el grup busqui plantes on creuen que es pot 
recol·lectar llavor. Ho posem en comú i anem a mirar si realment 
es pot o no. Mentre es fa el recorregut amb les alumnes, la mestra 
pot ensenyar i explicar algunes plantes de les que podem collir 
llavor que no hagin dit.  
L’època ideal per a fer aquesta activitat, dins del calendari escolar 
seria al maig-juny per recol·lectar llavors de:  
- Enciam 
- Bleda 
- Ceba 
- Porro 
- Faves 
- Mongeta 
- Pèsols 
- Cols 
- Coliflors 
Ens cas de voler llavors de hortalisses que fan fruit, com 
tomàquet, carbassó, albergínia... s’hauria de fer al setembre al 
començar les classes.  
 

10’ 

Un cop fet el recorregut, i havent vist totes les possibilitats que hi 
ha de collir llavor, la classe decideix quines vol collir. Abans de 
collir-les es prepararan uns pots de vidre amb un guix i una 
etiqueta que posi quina llavor és i la data que l’han collida.   

25’ 

Un cop estan tots els pots preparats ja podem procedir a anar a 
recollir les llavors. En funció de quines collim seguirem un procés 
o un altre. Veure annex III Apartat de com recol·lectar llavors.  
 

5’ 
Fer l’autoavaluació de com ha anat l’activitat a la llibreta 
d’investigació. 
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SESSIÓ  18 FEM HISTÒRIA AMB LES NOSTRES LLAVORS 
 

 

 

  

 

OBJECTIUS 

 Explicar el que han après sobre les llavors per escrit.  
 Començar l’historial del coneixement agrícola escolar. 

CONTINGUTS 

 Coneixements sobre la planta de la que són guardians. 

MATERIAL 

 Fulls 

 Llapis i colors 

 Cartipàs 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Aquesta activitat té per objectiu seguir escrivint la història de la llavor de la s’han fet 
guardians. Ara aquesta llavor ha viscut part de la seva història a l’escola i si la 
segueixen conservant la seguirà incrementant.  
 
Amb aquesta activitat es vol donar valor a aquesta història i deixar-ne constància per 
escrit i amb dibuixos. Es proposa que cada any es segueixi deixant constància de la 
història i coneixements al voltant d’aquestes llavors, de la manera que la classe ho 
desitgi, per així anar creant un coneixement escolar al voltant de les llavors, que poden 
acabar sent considerades una varietat local de l’escola.  
 
Per a fer-ho crearan un cartipàs de les llavors on guardaran els escrits i dibuixos que 
realitzin, i dataran la informació que aporten, perquè cada any es vagi incrementant. 

PAS A PAS 

1h 

La mestra proposa a la classe crear l’historial de les llavors. Per 
fer-lo cada alumna haurà de pensar i escriure en un full: 
 
- Què han après de la llavor i de la planta? Què no sabien abans 
i ara si? 
- Què és el que més els ha agradat de tot el projecte que han fet? 
 
Per acabar poden fer un dibuix per complementar la informació.  
 
Totes aquestes fitxes aniran guardades a un cartipàs que 
acompanyarà cada pot de vidre amb les llavors.  
Crear un banc de llavors escolar seria l’objectiu final, però s’ha 
cregut que dissenyar com seria el banc de llavors i crear-lo és 
una feina que es pot fer amb cicle superior. Tot i així, ells poden 
col·laborar aportant les seves llavors i tot el que han après sobre 
elles.  

Durada: 

1hora 
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Aquests cartipassos seran una manera, de a part de tenir un banc 
de llavors escolar, que les llavors que hi guardin s’acompanyin de 
la seva història i del coneixement que els i les alumnes van 
acumulant sobre elles.  
 
Dedicar els últims 5 minuts de l’activitat a fer l’autoavaluació de 
com ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 
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SESSIÓ  19 FEM XARXA AMB ALTRES ESCOLES 
 

 

 

  

 

OBJECTIUS 

 Comunicar els coneixements apresos 
 Compartir l’experiència, els coneixements i materials amb un altra centre de 

la comunitat, començant així a fer xarxa entre les escoles. 

CONTINGUTS 

 Tècniques de comunicació. 

MATERIAL 

 Historial de la llavor.  

 Fulls 

 Llapis 

 El que creguin que necessiten per tirar endavant la manera de comunicar 
que decideixin. Si és vídeo caldrà càmera. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Es tracta de l’última activitat del projecte, ha de servir per tancar-lo amb les alumnes 
de la classe i fer una mica de retrospecció. Alhora, vol ser l’espurna per començar un 
intercanvi de coneixement i recursos amb alumnes d’altres escoles del municipi.  
 
L’activitat estarà molt guiada pel que les alumnes vulguin comunicar i com vulguin fer-
ho.  
 
Durant la primera part recuperarem el que van posar a l’historial de la llavor, per 
recordar tot el projecte i tot el que han après. Es proposarà que comencin un intercanvi 
amb alumnes d’altres centres i per grups pensaran què volen comunicar i com. 
Finalment, realitzaran l’acció que vulguin dur a terme per comunicar. És per això que 
potser  l’activitat pot durar més d’una sessió, depenent de com s’organitzi la classe i 
la tipologia d’acció que vulguin fer per comunicar. 

PAS A PAS 

1h 

La mestra recordarà tot el que van escriure i que ha quedat a 
l’historial de la llavor, per ressituar a la classe. I proposa que per 
tancar el projecte, poden explicar-ho a alumnes d’altres centres i 
enviar-los-hi part de les llavors que estan conservant, proposant 
de començar un intercanvi.  
 
Elles els envien aquelles llavors i tot el que en saben i proposaran 
a les altres alumnes que els enviïn algunes llavors que siguin 
especials per elles.  
 
Amb l’ajuda del que van escriure a l’historial triaran què volen 
explicar del que han après i del que més els ha agradat.  

Durada: 

1–2hores 
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Quan es tingui la llista del que volen explicar, entre tota la classe 
proposarem maneres de com volem comunicar-nos amb l’altra 
escola: per carta? Un vídeo? Un conte?  
 
Quan hagin escollit com volen explicar-ho, es faran grups de 5 i 
cada grup explicarà un dels temes que han escollit que volen 
explicar de la manera que entre tota la classe hagin pensat.  
 
Per exemple si decideixen fer un vídeo, un grup es podria 
encarregar de presentar la classe, qui són. Un altre grup explicar 
la història de com els van arribar les llavors i del pagès. Un altre 
grup com es cuiden les llavors, tot el què han après, un altre què 
és el que més ha agradat a la classe de fer del projecte i un altre 
els pot proposar de començar l’intercanvi.  
 
Aquesta és només una idea de com podria ser la manera de 
comunicar, però està oberta al que els alumnes decideixin. I ha 
de ser el o la mestra qui encari i decideixi quantes sessions hi vol 
dedicar.  
 
Dedicar els últims 5 minuts de l’activitat a l’autoavaluació de com 
ha anat l’activitat a la llibreta d’investigació. 
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III. EL PETIT MANUAL DE L’EDUCADORA 

EL PETIT MANUAL DE 

L’EDUCADORA 

 

Aquest manual vol ser una eina que complementi la informació necessària per dur a 

terme la unitat didàctica Llavors amb història.  

Hi trobareu desglossats alguns conceptes clau que es treballen en els diferents blocs, 

així com informació addicional per ajudar a enriquir el vostre coneixement al voltant de 

la temàtica treballada, en molts casos és informació que no s’adequa a l’edat amb la 

que es treballarà la unitat, però permet tenir una bona base per encarar la feina amb 

primària.  

 

BLOC I: L’ARRIBADA D’UNA LLAVORS ESTRANYES 
 

 

Conceptes clau: Varietat agrícola local. Pèrdua de varietats locals. Història de les 

mongetes. Història de la mongeta llaminera.  

Varietat agrícola local: Concepte que designa les plantes conreades d’abast geogràfic 

restringit, independentment que pertanyin o no a la categoria taxonòmica de varietat. 

Més concretament, el terme es refereix a plantes anuals i biennals que han estat 

cultivades durant més d’una generació (30 anys) en una àrea geogràfica determinada , 

conservant les llavors de forma continuada. En el cas dels cultius perennes i espècies 

de reproducció vegetativa es parla de varietat local quan ha estat cultivada durant més 

de 60 anys. Aquestes varietats són el producte de la selecció per part dels agricultors/es 

sobre espècies silvestres i/o domesticades adaptades a les condicions ambientals i a 

les formes d’ús i gestió pròpies de la cultura agrària local.  

(Font: Xarxa Productes de la Terra. Varietats locals de mongetes del Vallès Orientals. 

Caracterització de 22 varietats locals. http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-

mongetes-del-Valles.pdf) 

Pèrdua de varietats locals: Des de fa 200 anys, com a conseqüència del 

desenvolupament agrícola i industrial, el número de cultius i la diversitat en aquests ha 

anat disminuint. Amb la Revolució Verda, que va tenir lloc cap al 1950, els cultius es van 

anar homogeneïtzant a través de la mecanització, l’ús d’agroquímics i la introducció de 

varietats millorades i híbrides. Així, les varietats locals tradicionals s’han anat veient 

desplaçades per  varietats més productives, però més pobres en diversitat genètica i 

menys adaptades al medi local.  

Al llarg de la història es calcula que l’ésser humà ha utilitzat més de 7000 espècies per 

alimentar-se. En l’actualitat se’n cultiven només unes 150, i la majoria de la humanitat 

viu només amb 12 espècies de plantes amb finalitats alimentàries. Tan sols 4 espècies 

http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
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(blat de moro, arròs, blat i patates) constitueixen el 60% dels aliments. (FAO, 1996, 

Iriondo, 2001, Esquinas-Alcázar, 2005).  

La pèrdua de varietats locals fa disminuir la capacitat de respondre a canvis ambientals 

i noves necessitats, és a dir, fa més vulnerables els cultius a nous fenòmens 

meteorològics, plagues i malalties. A més, la pèrdua de varietats locals, també comporta 

la pèrdua de cultura agrícola i culinària, associada a les varietats en qüestió.  

Segons diversos  estudis científics, des dels anys seixanta del segle XX, de mitjana, a 

la conca mediterrània s’han perdut més del 80% de les varietats locals d’horta. En el cas 

concret del Vallès, abans del 1960, s’ha inventariat que hi havia 206 varietats d’horta. 

En l’actualitat se’n han pogut inventariar 110, un nombre força elevat, però molt menor 

al de fa 50 anys. La pèrdua de varietat agrícoles és, doncs, una realitat a la que diverses 

entitats relacionades amb l’agroecologia hi estan intentant fer front, sobretot a través de 

Bancs de Llavors i treball amb xarxa entre els productors locals.  

En el cas concret de les mongetes, actualment al Vallès se’n cultiven 22 varietats, front 

les 47 varietats que es cultivaven abans de la revolució verda. I de les 22 que es 

conserven, un 68% estan en un procés d’involució.  

(Font: Xarxa Productes de la Terra. Varietats locals de mongetes del Vallès Orientals. 

Caracterització de 22 varietats locals. http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-

mongetes-del-Valles.pdf) 

Història de les mongetes 

La majoria de mongetes formen part del gènere Phaseolus. Aquest va arribar a la 

península Ibèrica el 1506, provinent principalment de Centre Amèrica. A partir del 1532 

van arribar algunes varietats també d’Amèrica del Sud. Va ser durant aquests anys de 

colonització que es van anar descobrint noves varietats que es van anar important cap 

a la Península. L’arribada de varietats que venien de zones geogràfiques diferents, 

Meso-Amèrica i els Andes, va propiciar que aquí es combinessin creant un gran número 

de varietats locals, úniques del nostre país.  

Algunes varietats a les que anomenem mongetes, però, no són del gènere Phaseolus, i 

ja es cultivaven abans de la colonització d’Amèrica. És el cas de la mongeta del metro 

(Vignia ungiculata) que procedeix d’Àfrica, durant l’època romana ja es cultivava i era 

coneguda arreu d’Europa, s’expandí durant la colonització àrab.  

Des de la seva arribada es té forces referències del cultiu de mongetes al territori català. 

Però sobretot es té un volum important de referències a partir de mitjans del segle XIX, 

moment en que l’agricultura es va començar a modernitzar arran de la revolució 

industrial.  

Es cultivaven sobretot en extensos regadius, aportaven molta proteïna a les dietes i 

tenien un cicle curt i fàcil, a més que milloraven la qualitat del sòl, gràcies a la seva 

capacitat de nitrificar-lo.  

En general es cultivaven el que se’n diu mongetes generalistes, és a dir, hi havia un 

grup de varietats que es cultivaven arreu per la seva fàcil reproducció i productivitat. 

http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
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D’altra banda, però, degut a l’aïllament geogràfic la pròpia selecció feta pels agricultors 

es van crear certes varietats locals pròpies d’àrees molt concretes.  

Tot i la gran varietat que es conserva avui en dia, el 68% de les varietats es troben en 

un procés d’involució, és a dir estan en risc de desaparèixer.  

Història de la mongeta llaminera 

Es menja tendre. De les mongetes tendres és la més apreciada per la seva dolçor i 

l’absència de fils a la tavella. Es tenen les primeres referències escrites de 1926, a partir 

d’aleshores hi ha forces referències. Era de les mongetes que tenia el preu més car, 

degut a la qualitat i el bon gust.  

(Font: Xarxa Productes de la Terra. Varietats locals de mongetes del Vallès Orientals. 

Caracterització de 22 varietats locals. http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-

mongetes-del-Valles.pdf) 

 

 

BLOC II: ENS FEM EXPERTES! 
 

 

Conceptes clau: Informació sobre les mongetes en general, la mongeta llaminera, com 

fer planter.  

Informació sobre les mongetes en general: 

Les plantes poden ser de mata alta o de mata baixa. Les flors normalment són blanques, 

però alguna la fa vermella. El fruit són unes tavelles de mida variable, poden fer des de 

5cm a 1 metre.  

Distingim les mongetes segons la manera com les consumim: tendres, seques o per 

desgranar.  

Les mongetes nitrifiquen el sòl, el fertilitzen, és a dir milloren la qualitat del sòl.   

El valor nutricional de la mongeta es caracteritza per un alt valor proteic.  

La mongeta llaminera   

Característiques: 

 Planta de mata alta. Sol arribar a fer 

2 metres si s’encanya.  

 La fulla d’entrada no té un verd molt 

viu, és més aviat pàl·lid, pot semblar 

que està malament, però no ho està.   

 Flor blanca 

 Fruit verd claret, en forma de tavella. 

La tavella és molt petita, molt fina de 
Imatge 5 . Mongeta llaminera. Font: 

http://www.llavorsvallesoriental.cat/especies/mon
getes/ 

http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
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gust, no fa fils i per això se li diu llaminera, és molt tendra.  

 

Quan i com es sembra i es cuida? 

 Es pot sembrar en dues èpoques: la de primavera, 

entre abril i maig, per recol·lectar les mongetes al juny 

i juliol o a l’estiu, sembrant al juliol i recol·lectant al 

setembre i octubre.  

 Per sembrar-la s’ha de preparar la terra abans: 

desherbar, remoure, adobar una miqueta, no gaire, i 

regar molt la terra. Un cop sembrada ja no s’ha de 

tornar a regar fins que no ha germinat i té un parell de 

fulles.  

 Es recomana posar en remull les llavors unes hores 

abans de sembrar-les.  

 S’han de sembrar a una distància de 50 cm.  

 Quan comença a germinar, s’ha de construir una 

estructura, com amb els tomàquets, perquè la planta 

s’enfili. Es recomana utilitzar canyes.  

 Un cop sembrada sol fer flor al cap d’un mes i mig. El 

cicle sencer són 4 mesos.  

Es pot fer planter de la mongeta si es vol. Si la sembres directament primer fa arrel 

pivotant que fins que no arriba al fons de la terra no comença a fascicular-se. En canvi 

si la fas amb planter, l’arrel arriba al final del recipient on l’hagis fet, i ja directament 

comença a fascicular-se, aleshores quan la trasplantes tens una gran cabellera d’arrels 

al voltant, però no ha pivotat. Llavors de cara a sequeres la planta, teòricament, explora 

menys i, per tat està menys preparada.  

Associacions:  

La mongeta es pot associar amb gairebé tot, menys amb liliàcies: cebes, porros.  

Una associació coneguda és Mongeta-carbassa-blat de moro. S’ha de plantar primer el 

blat de moro, després la mongeta i per últim la carbassa, perquè sinó la carbassa ofega 

la mongeta. 

Plagues i malalties 

Al ser una varietat local està molt adaptada al Vallès, és molt  resistent a plagues, tot i 

que pot tenir tendència a agafar àcars, la fulla es posa una mica groguenca. Per prevenir 

els àcars va bé ruixar-la amb sofre, sofre mullable.  

Recol·lecció de la llavor 

Per recol·lectar llavor, s’ha d’esperar a que s’assequi totalment la planta. Aleshores es 

cullen les tavelles seques, es baten i es separa la llavor. S’ha d’esperar a que la llavor 

s’assequi totalment, que s’hi pugui clavar les dents i estigui ben dura. Aleshores  se les 

ha de congelar com a mínim 72h, perquè normalment, sobretot en ecològic, hi ha larves 

d’àcars, que congelant-se moren. Si no es fa les llavors es corquen. A més la llavor 

Imatge 6. Estructures de 

canya perquè creixi la 
mongeta. Font: SEYMOUR, 

John. El horticultor 
autosuficiente 



LLAVORS AMB HISTÒRIA  Berta Castellà Colominas 
Projecte educatiu per la recuperació de llavors locals i el coneixement agrícola tradicional 

  

93 
 

necessita una mica de fred per poder germinar millor, al congelar-les se’ls hi dona aquest 

fred que necessiten i després germinen molt millor. De fet el Quino explica que ell les 

guarda al congelador tot l’any, es conserven millor, i quan ha de sembrar-les les treu 

espera a que es descongelin i les planta.  

Usos culinaris 

És menja tendra. Té un gust molt dolç. Es pot només saltejar, no cal coure-la i si es 

cou és una escaldada. 

Fonts:  

 Xarxa Productes de la Terra. Varietats locals de mongetes del Vallès Orientals. 

Caracterització de 22 varietats locals. http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-

locals-de-mongetes-del-Valles.pdf 

 Conversa personal amb el Quino, productor de l’Hort de la Fanecada, que cultiva la 

mongeta llaminera.  

Com es fa el planter?  

Avantatge de fer planter 

 Més control sobre el procés. 

 Possibilitat de protecció de llavors i plàntules contra animals i clima. 

 Es fan servir menys llavors i amb tenen una taxa de germinació més alta.  

 Possibilitat de poder recol·lectar abans, es pot accelerar el procés de germinació.  

Alguns riscos: 

 Requereix una atenció diària. 

 Al tenir menys terra es corre risc de que hi hagi manca de nutrients i sequera.  

 El moment de trasplantar la plantar aquesta corre el risc de que si facin malbé 

les arrels, es pot alentir el creixement.  

Què necessitem per fer planter 

 Un substrat adequat. És a dir, que tingui la capacitat de retenir aigua, i, alhora, 

drenar, i a més que pugui proveir la plàntula amb els nutrients que requereixi. 

Per això una “recepta” habitual és una barreja d’humus de cuc (nutrients) i fibra 

de coco (drenatge). 

 Un recipient adequat, pot ser reciclat (pot de iogurt, cartró de paper de wàter) 

o comprat (safata d’alveols de plàstic o porexpan). 

Com ho fem? 

1. Preparem el substrat i intentem que quedi ni molt sec, ni molt humit. Un cop el 

tenim preparat, omplim el recipient on farem el planter amb aquest substrat. Si 

es tracta d’un test podem posar unes pedres ala part de sota, perquè no percoli 

el substrat.  

2. Es posen les llavors a cada recipient. S’han de posar una profunditat que sigui 

dues o tres vegades el seu diàmetre i tornar a tapar apressionant lleugerament, 

perquè la llavor estigui ben en contacte amb la terra del seu voltant.  

http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
http://www.llavorsvallesoriental.cat/pdf/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf
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3. És recomanable sembrar més llavors del compte, per si alguna no germina. Però 

si germinen totes s’hauran de sacrificar o trasplantar, de tal manera que només 

quedi una plàntula per recipient.  

4. Perquè germini, s’ha de mantenir ne les condicions de temperatura i humitat 

necessàries. Sol ser un clima càlid. No s’ha de regar gaire. Mentre no ha 

germinat es pot guardar en un lloc fosc. Quan germina ja podem posar el planter 

a fora, perquè pugui fer la fotosíntesi.  

Font: https://phoenicurus.wordpress.com/2015/03/27/com-fer-planter/   

 

 
BLOC III: EL MÓN DE LA LLAVOR 

 

 

Conceptes clau: El concepte de llavor des de diferents cosmovisions, parts d’una llavor, 

fases de germinació d’una llavor, formes de disseminar-se de les llavors 

El concepte de llavor, definicions des de diferents cosmovisions.  

Diccionari.cat  

 
LLAVOR. F 1 BOT/AGR. Embrió en estat de vida latent acompanyat o no 

d’endosperma i de perisperma i protegit per l’episperma.  
 

 

Cosmovisió indígena: Respostes a la pregunta sobre què és una llavor de participants 

a la Fira de les Llavors (Muyu Raymi) de Cotacachi, Equador.  

 

 
“La semilla es vida”  
(Magdalena Fuérez) 

 
“La semilla es un producto que va a germinar y nos produce una planta”.  

(Luz María Lanchimba) 
 

“La semilla es un grano de cualquier tipo que se guarda todos los años después de 
la cosecha, los mejores granos que son aptos para la germinación, crecimiento y 

reproducción. Las semillas son natives, son todas las semillas del canton y no son 
traídas de ningún lado”.  

(Juan Ulquiango) 
 

“Las semillas son el tesoro más grande, a través de la semilla tenemos toda la 
alimentación. Aunque tanga oro, con el oro no puedo comer. Pero la semilla crece, 
se reproduce, nos da alimento. Por eso debemos cuidarla, protegerla, reproducirla”.  

(Luzmila) 
 
 

https://phoenicurus.wordpress.com/2015/03/27/com-fer-planter/
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“La semilla es más que la plata, más que el oro. Aún sin la plata se puede seguir 
viviendo proque con el grano se puede hacer alimento. Sin ropa, puedo aguantar; 
sin bañar, puedo aguantar; però sin comer, no. Sin alimento, sin agricultura, sin la 

tierra, sin la semilla no se puede vivir. “ 
(Nayeli) 

 

 

Definició de Laísa Freire, científica de Rio de Janeiro, Brasil 

 
Una llavor és una estructura formada a partir de la fecundació de l’òvul en plantes 
gimnospermes o angiospermes. L’estructura està formada per l’embrió i per 
l’endosperma o albumen, que és el material nutritiu pel desenvolupament de la nova 
planta.  
La seva funció, dins de la reproducció de la planta, és d’una banda dispersar per 
germinar en altres llocs i moments, quan les condicions ho permetin, i les futures 
plàntules es desenvolupin en nous ambients. Algunes llavors estan dotades d’ales o 
altres mecanismes de dispersió.  
D’altra banda, les llavors poden jugar un paper com a aliment en l’ecosistema en què 
es troben, ja que poden nodrir directament a animals o humans (o els animals de 
granja), o la planta produeix per protegir-la un fruit que al seu torn alimenta. Aquesta 
contribució a l’ecosistema els pot ajudar a dispersar-se a través dels sistemes gàstrics 
dels animals, que se les mengen i després les defequen sense destruir-les. En els 
cultius, la llavor és de vegades el que es vol collir per menjar, i de vegades el que es 
recull per reproduir el cultiu.  
En qualsevol cas, les plantes necessiten la col·laboració de factors externs per a la 
dispersió de la llavor, sigui el vent, l’aigua, animals o altres.  
A vegades les llavors poden quedar sense germinar molt de temps, esperant les 
condicions adequades, formant bancs de llavors que quan s’obre un clar en el bosc i 
entra la llum, o arriben les pluges o altres factors germinen. També les camperoles i 
camperols les guarden en bancs de llavors a casa seva per a anys posteriors.  
Les llavors contenen la informació genètica, en l’ADN- i per altres mecanismes menys 
coneguts-, per a la reproducció de la planta que l’ha format, de manera que la planta 
nova serà de la mateixa espècie, subespècie i varietat. No obstant això, no totes les 
llavors filles d’una mateixa planta contenen la mateixa informació, idèntica, sinó que 
una mateixa planta produeix una diversitat de llavors, amb informacions lleugerament 
diferents. Això es deu a com es realitza la reproducció sexual, que permet l’aparició 
de combinacions noves i petits canvis en la informació genètica. D’aquesta manera, 
la dispersió de les llavors coincideix amb l’aparició de diversitat dins de la mateixa 
espècie, i es produeixen noves oportunitats que coincideixin formes de la planta i 
ambients favorables.  
 

. 
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Parts d’una llavor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases germinació d’una llavor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7. Dibuix de les parts d’una llavor. Font : http://www.edualimentaria.com/legumbres-
composicion-y-propiedades 

Imatge 8. Dibuix del procés de germinació d’una llavor. Font: 
http://www.istockphoto.com/es/foto/secuencia-de-calabaza-planta-crece-aislado-concepto-de-

evoluci%C3%B3n-gm147512291-
19982811?irgwc=1&esource=AFF_IS_IR_SP_FreeImages_246195&asid=FreeImages&cid=IS 
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Formes de disseminar-se de les llavors 

Les llavors solen viatjar a través de diferents agents dispersors, aquests són:  

 El vent: Les llavors que es dispersen amb el vent presenten certes adaptacions 

per a poder aprofitar la força del vent per viatjar. L’Acer campestre, per exemple 

presenta com unes ales que les fan volar quan bufa el vent. Ales plantes, com 

moltes de la família de les compostes, han desenvolupat uns pèls que les fan 

volar.   

 

 Animals: les dues maneres més comuns de viatjar a través dels animals són: 

  - enganxant-se al cos de l’animal: al pèl, plomes o potes.   

  - sent ingerides pels animals i després excretades a un altre indret. 

Algunes llavors, inclús, necessiten ser ingerides perquè s’activi l procés de 

germinació.  

 

 Aigua: en plantes que viuen molt a prop de l’aigua, com per exemple els cocos. 

Les llavors poden flotar i recórrer grans distàncies fins a germinar.  

 

 Auto-dispersió: Algunes plantes tenen sistemes d’expulsió de les llavors, en 

càpsules explosives que els llancen a certa distància.  

Font: http://www.botanical-online.com/llavorcastella1.htm  

 
BLOC IV: LES VARIETATS AGRÍCOLES 

 

 

Conceptes clau: Per què és important mantenir l’agrobiodiversitat? 

Per què és important mantenir l’agrobiodiversitat? 

L’agrobiodiversitat aporta:  

- Resiliència davant canvis ambientals i climàtics. 

- Adaptació a les variacions en els sistemes de cultiu. 

- Resposta a les necessitats de la població humana en expansió. 

- Resistència a plagues i malalties en constant evolució. 

- Bases per qualsevol programa de fitomillorament. 

- Major estabilitat productiva. 

- Millora qualitat de vida els agricultors. 

- Protecció del medi ambient. 

(Font: Red de Guardianes de Semillas Equador, Ley de la Semilla.) 

http://redsemillas.org/wp-content/uploads/2014/10/La-Ley-de-la-Semilla.pdf  

 

 

http://www.botanical-online.com/llavorcastella1.htm
http://redsemillas.org/wp-content/uploads/2014/10/La-Ley-de-la-Semilla.pdf
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BLOC V: SEGUIM L’INTERCANVI. FEM XARXA AMB ALTRES ESCOLES 

 

 

Conceptes clau: Tècniques de recol·lecció de llavors 

Tècniques de recol·lecció de llavors 

Alguns aspectes a tenir en compte quan es vol recol·lectar llavors. 

NO s’han d’agafar mai les llavors de les plantes espigades, amb fruits petits o 

malaltes. No es tracta d’aprofitar les plantes que no han anat bé o ja han fet flor 

per treure’n llavor, sinó precisament el contrari, s’ha de fer llavor de les plantes 

més exitoses.  

La recol·lecció de llavors passa 3 fases: Extracció, secat i conservació.  

Extracció 

Quan hem de recollir llavors? Depèn de l’espècie. En el cas de les hortalisses que 

ens en mengem el fruit madur, el moment de recol·lectar llavors és el mateix que el de 

la recol·lecció del fruit per menjar, tot i que si es deixa madurar una mica més, encara 

és millor.  

En el cas del que ens els mengem quan és verd, com el carbassó, el cogombre, el blat 

de moro... cal esperar a que el fruit maduri.  

Hi ha 2 mètodes per extreure les llavors:  

 Mètode humit: és més costós, però facilita separar les llavors mortes de les vives 

i eliminar algunes malalties que poden portar fixades les llavors.  

S’utilitza sobretot per les solanàcies i cucurbitàcies, excepte pel carbassó i la 

carbassa.  

1. S’extreuen la polpa, juntament amb les llavors, i es posen en un plat fons. A 

vegades es pot afegir una mica d’aigua, d’altres amb el propi líquid del fruit és 

suficient.  

2. Es deixa fermentar 3-4 dies, fins que es forma un tel blanc a la part superior.  

3. Es retira del bol i es colen les llavors, esbandint amb aigua.  

4. Deixar assecar les llavors uns 15-20 dies sobre paper, cartró o tela, fins que 

estan totalment seques. Durant els primer dies es poden anar tocant per evitar 

que es facin agregacions.  

 Mètode sec: Es pot aplicar amb totes les llavors. Es tracta de separar la llavor, 

ja en sec, de la planta. Depenent d’on es trobin les llavors i la mida d’aquestes 

pot ser més o menys fàcil.  
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En el cas dels enciams, cebes, escaroles, pastanagues, que la llavor és molt 

petita i fàcilment se les pot endur el vent o un ocell, es recomana tallar la punta 

floral quan detectem que ja hi ha algunes llavors madures, aleshores es deixa 

assecar sobre un paper o cartró i l’aigua continguda a la tija ja acaba de fer 

madurar les altres llavors.  

 

Hi ha algunes plantes que fan closques resistents que desgranen poc, aquestes 

es poden deixar assecar les llavors dins la closca, fins que estan ben seques. 

En són exemple el ravet, la rúcula.  

 

En el mètode sec sempre s’ha d’aplicar un ventat i/o crivellat, que són les 

tècniques per separar la llavor de la palla, pallofa o closques buides. Es poden 

fer utilitzant un sedàs, o batent amb un pal sobre una tela, com en el cas de la 

mongeta.  

Secat 

Es tracta de deixar les llavors a assecar un cop ja les hem separat, tan si ho hem fet pel 

mètode sec, com per l’humit. Es recomana deixar-les sobre una reixeta, o un paper 

absorbent. Les llavors s’han de deixar assecar en un lloc amb ombra, sec i airejat.  

Abans de guardar-les ens hem d’assegurar que estan totalment seques.  

Conservació i viabilitat 

Les millors condicions per a conservar-les són baixa humitat i baixa temperatura. Es 

poden guardar inclús a la nevera o al congelador.  

És molt important que no es guardin a un lloc amb humitat, perquè podrien arribar a 

germinar.  

Els recipients que es poden utilitzar poden ser sobres de paper o tela, sobretot si són 

per sembrar l’any següent. Si es volen conservar durant més temps, el més apropiat són 

pots de vidre, a dintre del pot es pot posar gel de silici o guix de pissarra per retenir la 

humitat que pugui haver-hi.  

És important, també, que el lloc on guardem les llavors sigui fosc.  

El període de viabilitat de cada llavor depèn de l’espècie, pot ser des d’un any (ceba, 

pastanaga...) fins a 10 anys (algunes cols).  

 

Font: Apunts Curs: L’Hort a Casa, Impartit per Arnau Montserrat.  

 

 


