
Del Camp al Plat 

Extraescolar Anual Curs 2015-2016 

 

Del Camp al Plat és una extraescolar anual dividida en tres trimestres. Està formada per 5 blocs temàtics: 1) 

De l’hort al plat, 2) Conservem els aliments!, 3) Elaborem els nostres aliments!, 4) D’on ve el que mengem? i 

5) Cuina i ciència. Cada trimestre treballarem tots els blocs, tot alternant activitats de cada un d’ells  

 

A l’extraescolar Del Camp al Plat introduïm als nens i nenes en el món de la cuina i de l’alimentació a partir 

de l’experimentació i la creativitat. Ens aproximarem a la cuina, tot fent el recorregut per allò que passa des 

que cultivem l’aliment al camp fins que arriba al nostre plat. Coneixerem les diferents pràctiques agrícoles i 

de producció d’aliments actuals i aprendrem a canviar alguns hàbits en l’àmbit de l’alimentació i el consum 

des d’una perspectiva agroecològica i de respecte al medi ambient i a les persones.  

 

Totes les sessions les durem a terme tot emprant metodologies participatives que fomenten 

l’experimentalitat, el treball en equip i cooperatiu, la transdisciplinaritat i la creativitat. Cada taller inclou una 

sèrie de dinàmiques  per conèixer els conceptes que es treballaran a la sessió i una part pràctica on 

manipularem, elaborarem o cuinarem aliments. Totes les activitats són adaptables segons les edats del grup.  

 

 A càrrec de: L’Aresta (Fleca Agroecològica Cooperativa) i Hortejant (Projecte d’educació 
agroambiental) 

 Dirigit a educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior  

 Durada: Activitat anual 

 Freqüència: Una tarda a la setmana 

 Sessions per trimestre:  

o 1er trimestre: 12 sessions d’1 hora 

o 2n trimestre: 11 sessions d’1 hora 

o 3er trimestre: 9 sessions d’1 hora 

 Nombre de nen/es: Màxim: 12 alumnes/ Mínim: 8 alumnes 

 Preu mensual: 21 € / alumne (preu corresponent a mesos de 4 setmanes/sessions. El preu variarà en 
funció de les setmanes/sessions de cada mes) 

 Preu anual: 160€ / alumne  

 Contacta amb nosaltres:  
Pati Homs:  635 081 600 

patihoms@gmail.com 
 

             

https://flecalaresta.wordpress.com/
https://hortejant.wordpress.com/


BLOC 1. DE L'HORT AL PLAT 

Aquest bloc ens aproximarà a l'origen d’alguns dels aliments que mengem i experimentarem algunes de les 

tècniques bàsiques de l’horticultura ecològica. Alguns dels tallers que oferim en aquest bloc són: 

 

 Qui és qui a l'hort? 

Identificarem els productes de l'hort del nostre territori i treballarem la distinció entre producte fresc i 

producte elaborat tot explorant  el procés que els connecta. 

 

 Cuina de temporada 

Mitjançant el joc , aprendrem l'existència de diferents temporades i identificarem els aliments que s'obtenen 

a cada moment. Visibilitzarem quins elements permeten que les temporades hagin desaparegut i en 

valorarem els impactes (càmeres frigorífiques, embalatges, moment de recol·lecció, intermediaris). Cada 

trimestre treballarem i cuinarem alguns aliments de la temporada corresponent. 

 

 Com cuidar les plantes del nostre hort? 

Ens endinsarem de forma pràctica en algunes nocions bàsiques i bones pràctiques per tenir cura de les 

plantes que cultivem amb les que tindrem un hort ecològic sa i equilibrat (associacions, rotacions, 

biodiversitat, compost,  encoixinat). Cada trimestre tractarem alguns dels elements bàsics de l’horticultura 

ecològica. 

 

          



BLOC 2. CONSERVA ELS ALIMENTS: SUCRE, SAL I ÀCIDS!  

 

En aquest bloc aprendrem la importància dels processos de conservació dels aliments, experimentarem 

diferents maneres de mantenir comestibles els aliments de temporada al llarg de l’any i aprendrem diferents 

mètodes de conserva tot elaborant-ne. Alguns dels tallers que oferim en aquest bloc són: 

 

 Melmelades de temporada 

Ens aproximarem al paper del sucre en la conservació dels aliments i identificarem productes conservats 

amb aquest mètode. Aprendrem a fer melmelada. 

 

 Conserves amb sals i oli 

Ens aproximarem al paper de la sal i l’oli en la conservació dels aliments i identificarem productes conservats 

amb aquest mètode. Aprendrem a fer una conserva. 

 

 Medis àcids! 

Ens aproximarem al paper de l’àcid en la conservació dels aliments i identificarem productes conservats amb 

aquest mètode. Aprendrem a fer una conserva. 

     

       



BLOC 3. ELABOREM ELS NOSTRES ALIMENTS:  PANARRES EN ACCIÓ! 

 

El pa és un aliment bàsic a la dieta mediterrània però el seu procés d’elaboració és sovint desconegut pels 

més petits. En aquest bloc treballarem tot el cicle del cereal fins que ens arriba a la taula en diferents 

formats: pa, pizzes i magdalenes. També aprendrem a reaprofitar de forma creativa el pa sec i n’elaborarem 

alguns plats. Alguns dels tallers que oferim en aquest bloc són: 

 

 Del cereal a la farina 

Resseguirem tot el procés de cultiu del cereal fins que s’elabora la farina i aprendrem a elaborar diferents 

plats amb cereal en gra, amb germinats i amb farina. 

 

 De la farina al pa 

Identificarem els diferents tipus de farines i ens aproximarem a la gran diversitat de farines que podem 

trobar així com de varietats antigues i locals de cereal que s’estan recuperant. Aprendrem els secrets per fer 

un bon pa amb algunes d’elles. 

 

 Fem pizzes! 

Ens introduirem al món de les pizzes i cocs i n’elaborarem diferents varietats. 

 

 Fem  magdalenes! 

Aprendrem a fer un dolç bàsic com són les magdalenes i introduirem diferents ingredients per a fer-ne de 

ben variades i saboroses. 

 

 Aprofitem el pa! 

Veurem la importància del reciclatge a la cuina i elaborarem un plat amb pa  sec. 

 

           



BLOC 4. D'ON VE EL QUE MENGEM? 

 

Sovint quan anem al supermercat a comprar no sabem d’on venen els aliments que acabarem menjant. 

Aquest seguit de tallers ens ofereixen una imatge del mapa agroindustrial dels aliments tot explicant 

possibles alternatives. A més, també tractarem els canvis a nivell històric en l’àmbit de la producció 

d’aliments en el nostre territori i la pèrdua de biodiversitat alimentaria al llarg d’aquests últims anys. Alguns 

dels tallers que oferim en aquest bloc són: 

 

 Quant de petroli es necessita per fer un tomàquet? 

Representarem de forma visual i amb tècniques de teatre, la petjada ecològica d’alguns aliments per tal de 

comprendre i fer visibles  els recursos que es destinen en alguns aliments bàsics. 

 

 Monopoli alimentari 

Jugarem a una adaptació del joc del monopoli per entendre el sistema de producció, distribució  i consum 

d’aliments actual. 

 

 Consum de proximitat 

Coneixerem el que són les cooperatives de consum i com funcionen. Aprendrem tot jugant a anar a comprar 

d’una altra manera.   

 

 Paisatges agraris en transformació 

A través d’un joc de rol, esbrinarem quin era el paisatge en les diferents èpoques històriques i aprendrem a 

mirar el nostre paisatge tot tenint en compte la sobirania alimentaria del territori. 

 

 Aliments que vénen i se’n van! 

Desfarem el camí que han recorregut alguns dels aliments actuals fins arribar al seu origen i veurem com ha 

anat fluctuant la biodiversitat alimentaria, quines pràctiques l’amplien i quins beneficis té i quines pràctiques 

la redueixen i quins riscos suposa. 

 

          



BLOC 5. CUINA I CIÈNCIA 

 

La cuina és un petit laboratori on podem aprendre un munt de processos químics. En aquest bloc us 

proposem tallers per conèixer una mica més alguns dels processos que ocorren a la cuina com la gelificació i 

la fermentació. Alguns dels tallers que oferim en aquest bloc són: 

 

 Textures i gelatines 

Experimentarem amb les diferents textures poden tenir els aliments i elaborarem una gelatina amb alguns 

gelificants naturals com l’agar-agar o la gelatina animal.  

 

 El pH dels aliments 

Amb un extracte de col llombarda visualitzarem els diferents pH dels aliments. Quin és àcid? Quin és bàsic? 

Farem un ou ferrat de color blau amb un tint natural que ens sorprendrà!  

 

 FermentAcció! 

Ens aproximarem al món microbià i veurem la seva importància en l’elaboració d’alguns aliments fermentats 

presents en la nostra vida quotidiana. Realitzarem diferents processos fermentatius. 

 

 Els fermentats de la llet 

Coneixerem la transformació de la llet en iogurt i descobrirem el kèfir, un microorganisme molt visible i molt 

desconegut! 

 

 Com fem el formatge? 

Veurem la gran diversitat de formatges que existeixen i què els fa diferents i descobrirem els processos 

fermentatius que ocorren en l’elaboració del formatge.  

 

 Quins bitxets ens ajuden a fer el pa? 

Ens endinsarem al món dels llevats que s’utilitzen per fer pa i veurem com només amb aigua i farina podem 

fer el nostre propi llevat, el llevat mare natural.  

          



SOBRE NOSALTRES: 

Projecte d’educació agroambiental 

https://hortejant.wordpress.com 

Hortejant és un projecte dedicat a l’educació agroambiental que hibrida les pràctiques artístiques, 

científiques i ambientals. Ens dediquem al disseny, la creació i el manteniment d’horts escolars, socials i 

comunitaris; a la dinamització d’horts escolars i socials; fem tallers educatius i xerrades sobre agroecologia 

adreçades a tota la comunitat educativa; realitzem cursos d’horticultura ecològica i dissenyem material 

educatiu en l’àmbit de l’agroecologia. A totes les nostres activitats emprem metodologies participatives amb 

l’objectiu de fomentar la transdisciplinaritat i el treball en equip i cooperatiu. Els nostes tallers són creatius, 

experimentals i vivencials.  

 

L’Aresta, Fleca Agroecològica Cooperativa  

https://flecalaresta.wordpress.com/ 

L'Aresta som un projecte agroecològic i cooperatiu que tenim com a objectiu promoure l'agroecologia, la 

sobirania alimentaria, la cooperació social i un món rural viu. El nostre projecte està dividit en tres línies 

d'acció estretament relacionades. Per una banda, ens dediquem a l’elaboració agroecològica de pa i 

productes de fleca.  Les nostres elaboracions les fem amb ingredients ecològics, llevat mare natural i forn de 

llenya. Treballem enxarxant-nos amb altres projectes i pageses properes. Potenciem la recuperació de 

farines locals, mòltes en molí de pedra, de cereals de varietats antigues, locals i tradicionals. També 

elaborem altres productes de fleca, com coques, panadons, magdalenes, carquinyolis, galetes o pastissets.  

Per altra banda, realitzem activitats i tallers per a escoles, instituts, col·lectius i persones interessades en 

conèixer i experimentar, mitjançant dinàmiques participatives, aspectes relacionats amb l'agroecologia i el 

cooperativisme. Hem realitzat diverses activitats formatives per a tot tipus de públic, especialment 

centrades en l'elaboració de pa, la cuina quotidiana i l'agroecologia. Finalment, dediquem part de la nostra 

activitat a la promoció i dinamització local en els àmbits de l'agroecologia i el cooperativisme. Realitzem i 

participem en accions com xerrades, fires, congressos i trobades vinculades amb aquestes temàtiques per tal 

de divulgar i contribuir al seu desenvolupament. També participem en recerques en els mateixos àmbits amb 

l'objectiu de difondre i implementar experiències i aprenentatges útils pel desenvolupament de pràctiques 

crítiques i transformadores. 

 

Equip: 

Patricia Homs: és llicenciada en Biologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Té el Diploma 

d’Estudis Avançats en Ecologia i el Màster d’Antropologia i Etnografia. És doctora en Filosofia amb una tesi 

que travessa diverses disciplines i que porta per títol: El dualisme naturalesa/cultura en ecologia. Actualment 

participa en el projecte: “Horticultura ecològica i cooperativisme” a Santa Margarida i els Monjos. Ha estat la 

coordinadora del programa educatiu de l’Àrea de Ciència a l’Arts Santa Mònica (Barcelona) per part de la UB 

des de 2009 fins a 2012 mitjançant un conveni amb la Generalitat de Catalunya. Totes les activitats del 

projecte hibriden la recerca científica, la creativitat artística i les metodologies participatives en les 

pràctiques educatives. Al llarg del curs 2012-2013, ha estat membre del projecte: “Sistemes oberts. 

Experimentalitat artística i creativitat científica”, dirigit al professorat de primària i secundària. Des de fa més 

de 12 anys, està vinculada al món de l’agroecologia participant en diverses cooperatives de consum ecològic, 

fent tallers i xerrades o organitzant jornades sobre temes relacionats amb l’agricultura ecològica i el consum 

https://hortejant.wordpress.com/
https://flecalaresta.wordpress.com/


crític. En els últims dos anys, s’ha dedicat a la formació i realització d’activitats a horts educatius i, a banda 

de tenir el seu propi hort, ha cursat el programa: “L’hort ecològic com a recurs educatiu”. 

Glòria Llenas és graduada superior en escultura per l’Escola Massana de Barcelona (2003) i té experiència 

en l'ús de les disciplines artístiques per a la intervenció socioeducativa i comunitària. Va participar en el 

desenvolupament del projecte d'intervenció i creació artística, coordinat per la Fundació Politècnica de 

Catalunya d’Escultura Ambiental, per a la rehabilitació de l'espai natural i mirador de la Tossa de Montbui. 

Ha treballat en el disseny, desenvolupament i implementació de tallers d'arts manuals amb persones amb 

necessitats especials, persones en risc d’exclusió social per toxicomania i amb infants. La seva formació 

agroecològica es va iniciar l'any 2006. Te formació en Horticultura Bio-intensiva, al centre de sensibilització 

ambiental i formació en agroecologia i desenvolupament rural sostenible, a El Verger de les Fades. Ha estat 

educadora en l'àmbit ambiental i granja escola de la casa de colònies del Castell de Flubià, de l'empresa Rosa 

dels Vents situada en el Montseny. Des de 2010 fins a 2013 va ser membre de l'Associació la Gaiata, i va 

participar en la recuperació d'una finca rústica pública del Departament de Medi ambient de la Generalitat 

de Catalunya per al seu desenvolupament com a espai sostenible, per a l'educació mediambiental, la 

producció hortícola mitjançant tècniques de maneig agroecològiques i la ramaderia per al manteniment i la 

recuperació forestal. Ha impulsat la dinamització d'aquest espai mitjançant el disseny, desenvolupament i 

realització de tallers d'educació ambiental i artesania alimentària, àmbit en el que te més de 5 anys 

d’experiència.  

Adrià Martín Mayor és llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té el 

Màster en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina (UAB) i el Màster en Recerca en Psicologia Social 

(UAB). Ha treballat en el desenvolupament de diferents recerques en el marc del Departament de 

Bioquímica i Biologia Molecular (UAB) i de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (UAB), així com en l'àmbit 

dels Estudis socials de la ciència i la tecnologia (GESCIT, Departament Psicologia Social, UAB).   

Des de 2008 forma part de diferents projectes agroecològics vinculats amb el consum, la producció artesana 

ecològica, la formació i la dinamització local agroecològica i cooperativa en l'entorn rural. Ha realitzat 

diferents formacions en relació a metodologies participatives i dinamització de grups. Té més de cinc anys 

d’experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure. Des de 2010 es dedica a l’elaboració artesana de pa i ha 

realitzat diferents cursos d'especialització: “Elaboració de productes de Fleca” (Gremi de Forners de 

Barcelona), Elaboració de pa ecològic i reposteria catalana. Nivell avançat.” (Escola Agrària de Manresa) o 

“Pans de sègol” (Yban Yarza). Des de 2014 imparteix cursos d'elaboració de pa a casa per a tot tipus de 

públics.  

Gemma Flores-Pons és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007, UAB). Ha 

realitzat el Màster en Recerca en Psicologia Social (2008, UAB). És doctora en Psicologia Social amb una tesi 

que aborda les pràctiques tecnocientífiques de biomedicalització de la mort titulada “Estudi de la mort 

encefàlica: Articular(se) en la controvèrsia i la multiplicitat”. Durant el període 2009-2013 va ser beneficiària 

d'una beca de Formació al Professorat Universitari (FPU) del Ministeri d'Educació i Ciència. Durant aquest 

període va realitzar tasques de recerca i va exercir com a docent en la carrera de psicologia. Durant el 

període 2007-2014 ha estat membre del Grup d'estudis socials de la ciència i la tecnologia (GESCIT) i del 

Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives (GIMC) del Departament de Psicologia Social (UAB). Ha 

treballat en el disseny i desenvolupament de recerques finançades i té àmplia experiència en la comunicació 

i difusió oral i escrita de continguts. Te experiència en l’anàlisi i identificació de dinàmiques i relacions 

grupals i en el desenvolupament de dinàmiques participatives. Te 7 anys d’experiència en l’educació i 

formació en el lleure. Des de 2008 forma part de diferents projectes agroecològics de cooperativisme de 

consum i d’actuació local agroecològica en l'entorn rural, horta d’autoconsum i recuperació de finques 

rurals. Té 4 anys d’experiència en l’elaboració artesana de productes agroecològics.  



 

Contacta amb nosaltres:   
  
Pati Homs:  635 081 600 

patihoms@gmail.com 
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