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Agricultura autòctona de la Garrotxa. Un viatge en el temps. 

 

Objectius 

- Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb 
el pas del temps. Aplicar els coneixements en la interpretació del present, la comprensió 
del passat i en la construcció del futur. 

- Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC. 
- Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-

lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies 
de l’àrea. 

 

Descripció de la proposta 

La proposta aplicada es desenvolupa en la fase d’exploració  de les idees prèvies i de la 
introducció de nous coneixements donada la importància  que tenen  aquestes fases a l’hora 
d’estimular : l’observació , l’escolta atenta, la recollida d’ apunts i la capacitat memorística dels 
alumnes. 
El contingut i l’estructura d’aquest treball, a diferència del treball més individual i enciclopèdic , 
porta implícit  la creació d’espais d’interrelació que afavoreixen l’aprenentatge col·lectiu dels 
alumnes, la participació de les famílies i el veïnatge, des d’ una perspectiva educacional i cultural 
que els dóna punts de referència històrica del territori on vivim. 

 Aspectes didàctics i metodològics 

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

Recursos emprats 

Tot el projecte amb els diferents recursos emprats es pot trobar en aquest enllaç de llibre digital a 
la prestatgeria de l’ xtec: 
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002302_2681/llibre/index.php 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

Destaquen com a elements indispensables per a la igualtat  d’oportunitats de tots els alumnes del 
grup, els processos de treball referents a la competència intercultural. 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2

     
 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitjà d’educació primària. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Es pot  incloure aquesta proposta curricular dins la pràctica d’un treball de camp: això vol dir que 
ha calgut apropar els alumnes als llocs i a les persones compartint el seu saber sobre oficis, 
paisatge, històries, art, costums..., han actuat d’agents educatius externs per compartir i expandir  
coneixement. 
Una vegada recollida la informació i el material obtingut, s’ha estructurat el treball dels alumnes, 
en grups heterogenis entre 3r i 4rt. S’ha valorat totes les aportacions amb l’objectiu d’exposar tot el 
material, a nivell visual per apropar-lo a altres cursos i a totes les famílies.  
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 afavorir la cohesió social entre els alumnes. 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Guia ampliada pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat 

Guió de l’alumnat pdf 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
L’aplicació : http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002302_2681/llibre/index.php, conté a 
més a més la Unitat Didàctica . 
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