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Es pot acabar el pa?  

 

Objectius 

- Conèixer l’origen del pa i la seva manufactura. 
- Adonar-se del treball social que comporta l’elaboració d’aliments. 
-  Prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. 

Descripció de la proposta 

Es tracta d’un projecte a través del qual els nens i nenes prenen consciència sobre les restes de 
menjar diàries.  
El fil conductor és l’elaboració del pa: origen, elaboració, costos de producció i comercialització i 
els usos que se’n fan. 

Aspectes didàctics i metodològics 

El projecte consta de 4 parts estructurades en 6 sessions. 

La primera sessió és la introductòria i es basa en l’elaboració d’un diagrama de barres a partir del 
contingut de l’esmorzar dels nens i nenes. Finalitza amb una conversa on s’expressa verbalment 
el resultat d’aquest diagrama i es convida l’alumnat a qüestionar-se què és el pa? Com s’obté? 

La segona sessió forma part de les activitats introductòries, on els nens i nenes prenen 
consciència de les restes de pa. Quan ja estan tips de menjar, dipositen les restes del pa en un 
cistell. Quan ja han acabat totes, es disposa una rotllana i es reflexiona sobre el fenomen. La 
mestra aporta material relacionat amb l’origen i llança la pregunta Es pot acabar el pa?. 
Experimenten amb el blat i com s’obté la farina i es queda un racó d’experimentació permanent a 
l’aula 

La tercera sessió forma part de la fase d’estructuració del coneixement. Segueix l’estudi, en 
aquest cas ve un forner artesà i van prenent consciència dels ingredients i de com costa elaborar 
el pa. S’emporten a casa una mostra de la massa feta pel forner amb instruccions de com coure-
la. 

La quarta sessió consta de l’elaboració del pa, amb formes i seguint les instruccions del forner. Els 
nens i nenes van adonant-se de com és de costós elaborar pa i que és un cereal que no es pot 
malbaratar. 

La cinquena sessió és una conversa sobre com s’han elaborat les peces de cada nen, l’origen de 
la massa i si ha costat molt o poc. 

La sisena sessió és la d’aplicació i es fa en petit grup (5 infants). S’elabora un mural amb 
documentació (imatges amb frases dels nens i nenes durant els processos fets en sessions 
anteriors). Es respon la pregunta i s’expliquen les conclusions als alumnes que no han vingut 
alguns dies i als pares i mares, ja que hi ha el Diagrama exposat al costat del mural final.  
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Recursos emprats 

S’ha fet servir material fungible per a la primera i darrera sessió: paper d’embalar, adhesius, 
fotografies dels aliments més habituals en els esmorzars, fotografies del procés 
Material relacionat amb el racó d’experimentació permanent: coladors, sedàs, morters, blat i farina. 
Ingredients de la massa de pa: farina, sal, ferment i aigua. Per tal de recordar la recepta del 
mestre forner, s’ha elaborat una presentació amb Power Point i s’exposava en una tauleta. També 
s’ha versionat una cançó que es diu Zig-zag passa farina , per repassar els ingredients mentre 
cantàvem. 
Recursos humans: col·laboració famílies i mestre forner. Mestra de suport per poder fer algunes 
de les activitats en petit grup 
 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Es tracta d’un projecte interdisciplinar. En primera instància s’introdueix per primera vegada el 
llenguatge matemàtic, amb el recompte per elaborar el Diagrama de barres.  
També hi ha un aspecte rellevant pel que fa a la construcció del pensament crític i el compromís 
amb l’entorn 

Documents adjunts 

Projecte pa.pdf 
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