
 

TÍTOL DEL PROJECTE :  Agricultura autòctona de la Garrotxa: un viatge en el 
temps 

La història la tenim a l’abast quan els mestres abandonem les aules i sortim 
amb els nostres alumnes a “llegir” el pas del temps de tot allò tangible que ens 
envolta: persones, edificis, paisatge, estris… L’entorn ens dóna pistes del passat 
i el passat ens interessa per construir el present per saber d’on venim i d’on 
som, per experimentar el sentiment de pertinença a una terra i per compartir-la  
amb totes les persones que, venint de terres llunyanes ,han fet  també de  
Catalunya el seu país. 

Introducció:  El disseny del projecte s’articula a l’entorn dels aprenentatges de 
les diferents àrees a partir d’una aproximació didàctica dins el treball per 
projectes , el qual suposa incloure  diferents estratègies tot desenvolupant  
l’autonomia individual i col·lectiva que comporta el treball en equip. L’esperit 
creatiu i el pensament divers com a elements indispensables per a la 
convivència.  

La transversalitat de les àrees prenen com a nucli l’ús i domini de la LLENGUA 
CATALANA dins i fora de l’entorn escolar per consolidar-ne el seu ús i d’aquesta 
manera poder garantir qualitat educativa en totes les àrees i en tots els nivells . 
També com a  element bàsic de cohesió social. 

Tanmateix, a diferència del treball  més individual i enciclopèdic ,  porta 
implícit  la creació  d’espais d’interrelació que afavoreixen el treball col·lectiu 
dels alumnes, la  participació de  les famílies i el veïnatge , des d’una 
perspectiva cultural  , que  dóna  punts de referència del  territori a aquells 
alumnes, les famílies els quals,  l’ han escollit  per créixer i viure amb els seus fills.  

 

Objectius específics del Projecte de C. Mitjà: 

a) Centrar l’aprenentatge a partir  d’estratègies metodològiques que 
contemplin la transversalitat de les diferents àrees tenint com a eix 
vertebrador del  projecte  la història de l’agricultura   com a activitat 
inclosa dins del primer sector de producció el qual té un pes important 
en el   creixement econòmic de la  nostra comarca, La Garrotxa. 

b) Experimentar i valorar els processos d’aprenentatge que aportarà el 
treball  
 

• a nivell relacional 
• a nivell competencial 
• a nivell  experimental   
• a nivell científic 
•  i a nivell  intercultural  



 

c) Fer dels alumnes de cicle mitjà els veritables protagonistes del treball de 
recerca, tenint com a punt de partida, el coneixement  de la realitat  
agroalimentària  de la pròpia comarca i el valor de conservar “el saber” 
dels avantpassats.  

d) Conèixer i valorar l’aportació tècnico-científica de l’home , per a les 
millores agrícoles , en  diferents etapes històriques , que han contribuït a 
la millora dels recursos naturals per a la  sostenibilitat del planeta. 

e) Produir un llibre virtual per expandir i compartir els aprenentatges 
consolidats com a estratègia engrescadora en el bon ús i domini de la 
competència digital dels alumnes més joves . 

f) Implicar les famílies de les diferents cultures  a compartir coneixement 
sobre el territori d’acollida  i descobrir  elements de coincidència en el 
modus vivendi des del  treball agrícola.  Realitzar un taller  de cuina per 
a les mares i pares a partir de receptes on es constati la diversitat 
culinària a l’hora de transformar aliments   que a través del temps han 
perdurat com a aliments “ bàsics. “ 

g) Obrir l’espai escolar als pares per fer de l’escola un espai de 
coneixement exportable a l’entorn.  

h) Obrir l’espai escolar perquè el veïns més pròxims puguin aportar i 
compartir les seves experiències, vivències i coneixements amb els 
alumnes, per esdevenir un espai d’ intercanvi i relació amb l’ entorn 
proper i el barri. 

 
Tanmateix aquests objectius s’emmarquen  dins dos eixos  genèrics els quals 
concreten els àmbits d’intervenció , les línies de treball  i les actuacions . 
 
 
ÀMBITS D’INTERVENCIÓ I LÍNIES DE TREBALL D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS 
ESPECÍFICS ESMENTATS 
 

Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte competencial. 



 

Àmbits 
d’intervenció 

(transversalitat )   

Línies de treball 

Processos 

Actuacions 

continguts 

Temporització 

Distribució dels 
temps 

Relacionats amb 
l’entorn natural 

Lectura del paisatge (barris i relleu) 

Situació i orientació de la ciutat i el 
paisatge a partir  dels plànols 

Situació i identificació dels volcans. 

Procés d’elaboració d’olis i colònies 

Identificació de l’ ús dels  espais  de la 
masia. 

Domini i ús de frases fetes i  dites sobre 
el treball a pagès i a la terra. 

Exposició d’eines i retolació . 

Identificació de les eines i el seu ús. 

Exposició fotogràfica dels llocs que 
s’han visitat i les seves particularitats. 

Lèxic específic i concret de la 
comarca. 

Els volcans . Noms 

Identificació i memorització 
dels barris les muntanyes i les 
serralades del Pre-Pirineu i 
Pirineu. 

 

 

Ampliació de lèxic específic 
referent a eines i treballs del 
camp. 

Dites populars. 

 

Relacionats amb 
l’entorn humà 

Valoració dels oficis. 

Escoltar i prendre apunts.  

Importància de les tradicions orals i de 
comerç de productes artesans que 
perduren al llarg del temps. 

Importància i valoració de les 
innovacions agrícoles aportades per  la 
cultura musulmana. 

L’ofici de pagès. 

Les fires com a intercanvi de 
coneixement. 

La feina d’un empresari. 

 

Domini de la cultura de 
l’aigua( agricultura de 
regadiu). 

Relacionats amb 
l’actitud I els valors 

Actitud de respecte vers les persones 
més grans. 

Interès per aprendre. 

Valoració de l’esforç  davant les 
dificultats. 

Treball d’equip. 

Organització de tasques. 

 

Relacionats amb la 
competència 
comunicativa 

Domini de l’entrevista. 

Domini i aplicació del text narratiu. 

Ús d’estratègies per a l’obtenció de 
resultats. 

Presència dins  l’aula de les famílies per 
fer de l’escola un espai de 
coneixement compartit i exportable a 
l’entorn. 

Estructura del text instructiu 
(recepta per fer pa  i olis 
,varietat cereals i varietat de 
formes ). 

Ús de la segona persona del 
pronom personal (vos, vostè , 
vosaltres us, li voldria demanar, 
em podria...). 

Formules d’agraïment i de 
comiat. Les mares expliquen  
les receptes  en horari lectiu on  
compartim la diversitat  a 

2a. quinzena 
d’octubre  

 

 

 

 

1a. quinzena 
desembre 



 

 

2.- Aprofundir  en el coneixement de la tradició  agrícola  que ens  ofereix l’entorn 
natural,  més pròxim, per descobrir  el passat  històric  i  el progrés del   temps modern . 

 

Àmbits 
d’intervenció 

(transversalitat ) 

Línies de treball 

Processos 

Actuacions 

continguts 

Temporització 

Distribució dels temps 

Relacionats amb 
l’entorn natural 

Experimentació i observació directa 
Exposició de  la varietat de carbasses 
que es coneixen a la comarca. 

Visita a magatzems GRUP MORERA. 

Observació del procés de tria, 
empaquetatge i distribució de les 
llavors. 

Procés d’elaboració d’olis i colònies 
(text instructiu). 

Coneixement del funcionament d’una 
explotació ramadera moderna. 

Conèixer el procés d’obtenció i 
distribució de la llet.  

 

 

 

Visita a Mas l’ Esparch 

Entendre les fases de transformació i 
consolidació d’una masia des dels 
seus orígens. 

Descoberta de les eines agrícoles i la 
seva evolució en el temps ( romans – 
fins a l’ actualitat). 

Descobriment i comprensió de noves 
tècniques agrícoles. 

La Carbassa: propietats, tipus, 
receptes de cuina. 

Identificació del tipus de llavors 
autòctones de la comarca de 
la Garrotxa. 

Lectura paisatge que envolta : 
La cubeta Olotina. 

Recorregut pels horts de Bosc 
Tosca: Identificació i recol· 
lecció d’herbes aromàtiques. 

La ramaderia bovina: vaques 
frisones , vaques brunes. 

Modernització de les eines del 
camp. 

Sistemes de cria i alimentació. 

 

 

Etapes de la Història agrícola: 

Línia del temps  

Etapa pre agrària :  Primeres 
formes de conreu del Neolític i 
assentament de la població. 

Etapa agrària:  Població 
sedentària i aparició del 
l’ARADA. 

Etapa industrial :  Aparició de 

Última setmana d’ 
octubre (setmana 
de la 
castanyada). 

 

Última setmana d’ 
octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera setmana 
de desembre. 

 

Última setmana de 
gener. 

Tercera setmana 
de gener. 

 

Primera setmana 
de febrer. 

l’hora de transformar aliments,  
que a través del temps han 
perdurat com a “bàsics“  per a 
l’alimentació mundial :  els 
cereals. 

Relacionats amb la 
competència  
digital 

Utilització  i maneig dels aparells per 
recollir informació gràfica. 

Gravacions de vídeo i 
fotografia de les activitats i 
sortides. 

 



 

 

 

 

 

les màquines i abandonament 
del camp per la ciutat. 

Visita i observació del procés 
de cultiu hidropònic. 
Agricultura intensiva del futur. 

Relacionats amb 
l’entorn humà 

Preguntar   i escoltar per compartir  i 
aprendre. 

Fase d’aproximació   i relació 
amb el veïns. 

Entrevista Sr. Morera.  

Visites a Mas l’ Esparch,  Mas la 
Coma i  Mas la Cuera. 

Aportació de les mares en un 
taller de cuina d’ elaboració 
de diferents tipus de pans. 

Relacionats amb 
l’actitud I els valors 

Saber valorar l’esforç del treball. Avaluació del procés de 
recerca. 

Relacionats amb la 
competència 
comunicativa i  
noves tecnologies 

Preguntar per recollir informació  i 
saber-la explicar. 

Explicar i informar dels aprenentatge 
realitzats a altres alumnes i  les famílies. 

Utilitzar i manejar els aparells per 
recollir  informació gràfica. 

Identificació  de diferents eines 
i estris del camp. 

Identificació d’accions 
referides al treball dels conreus. 

Gravacions de vídeo i 
fotografia de les activitats i 
sortides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionats amb la 
competència 
matemàtica 

Experimentació i domini de les mesures 
treballades. 

Identificació i lectura de xifres 
romanes. 

 

Mesures de pes, capacitat i 
longitud. 

Nombres romans. 

Formes geomètriques. 

 

 

 


