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CATÀLEG D’ACTIVITATS PER ESCOLES I INSTITUTS  
 Presentació del projecte 

A l’Aresta desenvolupem un projecte educatiu en agroecologia i cooperació en el qual hibridem pràctiques 
artesanes, pageses, artístiques, científiques i de cooperació social, a través de metodologies participatives i del 
foment de l’aprenentatge actiu. 

El nostre objectiu és promoure un món rural viu, basat en la cooperació social i l’apoderament comunitari. 
Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, pageses, artesanes i 
científiques que en tenen cura i que posen la sostenibilitat de la vida en el centre. 

Aquest catàleg d’activitats agroecològiques s’adreça al professorat d’educació primària i secundària on hi trobareu 

una sèrie de tallers vinculats als processos de fermentació que tenen lloc en l’elaboració d’aliments com el pa, el 

formatge o el iogurt. 

 Objectius 

Els objectius de les activitats del projecte fermentAcció es concreten en: 

-Donar a conèixer de forma pràctica la importància de les fermentacions en la vida quotidiana i en l’elaboració 
d’alguns productes alimentaris bàsics. 

-Mostrar la diversitat de fermentacions que ocorren en la nostra quotidianitat i comprendre’n el seu funcionament.  

-Conèixer el paper dels microorganismes en els processos de fermentació 

-Fomentar l’interès per la ciència i les seves formes d’aplicació pràctica mitjançant els processos que ocorren al llarg 
de la producció pagesa i l’elaboració artesana dels aliments. 

-Contribuir a fomentar una bona alimentació, sana, respectuosa amb l’entorn i les persones. 

 

 Com ho fem? 

Us oferim un seguit de tallers a realitzar a l’aula o al laboratori del vostre centre educatiu. Totes les activitats que us 

proposem es basen en metodologies participatives, la transdisciplinaritat i el treball en equip i cooperatiu. Els tallers 

que us oferim en aquest catàlegs són creatius, experimentals i vivencials. 

 Activitats 

Us fem una proposta de diversos tallers que trobareu explicats al llarg del catàleg per cada etapa educativa. 

Tanmateix, estem obertes a escoltar les necessitats i especificitats del vostre centre i elaborar una proposta concreta 

per a vosaltres!  

 Educació Primària: Introducció a les fermentacions, Què necessitem per fer el pa?, Com es fa el iogurt? 

 Educació Secundària i Batxillerat: Introducció a les fermentacions, Experimentant amb les fermentacions, 

Elaborem pa, Tancant el cicle...amb compost!,  

 Assessorament al professorat: Introducció a la producció d’aliments des d’una mirada agroecològica, Un 

munt de fermentacions! 
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 Sobre nosaltres 

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. 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.  

 

 Contacta’ns 

arestaeducacio@gmail.com 

635081600 (Pati)  

 

 

https://flecalaresta.wordpress.com/
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1) EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

TALLER: INTRODUCCIÓ A LES FERMENTACIONS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any  

EDAT: Tots els cicles d’educació primària 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola  

PARAULES CLAU:  Fermentacions, microorganismes, respiració sense oxigen, pa, iogurt, formatge 

DESCRIPCIÓ:  Mitjançant un seguit d’experiments fàcils de reproduir visualitzarem els processos de fermentació que 

ocorren en l’elaboració del pa i el formatge. Descobrirem el món dels microorganismes a través dels processos de 

producció d’aliments i parlarem de la seva diversitat, funció i nombre en el planeta i la vida. 

 

TALLER: QUÈ NECESSITEM PER FER EL PA? 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Tots els cicles d’educació primària 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola 

PARAULES CLAU: Pa, massa mare, farina, fermentació, microorganisme, aliments ecològics i de proximitat, 

alimentació saludable 

DESCRIPCIÓ:  Aprendrem els ingredients bàsics per fer un bon pa a casa amb productes ecològics i de proximitat. 

Descobrirem el paper dels microorganismes en l’elaboració del pa i coneixerem els aspectes bàsics dels processos 

fermentatius 

 

 

.  
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TALLER: COM ES FA EL IOGURT? 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Tots els cicles d’educació primària 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola 

PARAULES CLAU: Iogurt, microorganismes, fermentació, llet, aliments ecològics i de proximitat, alimentació 

saludable 

DESCRIPCIÓ:  Aprendrem els ingredients bàsics per fer iogurt amb llet ecològica i de proximitat. Descobrirem el 

paper dels microorganismes en l’elaboració del iogurt i coneixerem els aspectes bàsics dels processos fermentatius.  
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2) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

TALLER: INTRODUCCIÓ A LES FERMENTACIONS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any  

EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola  

PARAULES CLAU:  Fermentacions, microorganismes, respiració sense oxigen, pa, iogurt, formatge, vi, cervesa 

DESCRIPCIÓ:  Mitjançant un seguit d’experiments fàcils de reproduir visualitzarem els processos de fermentació que 

ocorren en l’elaboració del pa, el iogurt, el vi, la cervesa i el formatge. Descobrirem el món dels microorganismes a 

través dels processos de producció d’aliments i parlarem de la seva diversitat, funció i nombre en el planeta i la vida.  

 

 

TALLER: EXPERIMENTANT AMB LES FERMENTACIONS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 1,5 h 

CALENDARI: Tot l’any  

EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola  

PARAULES CLAU:  Fermentacions, microorganismes, respiració sense oxigen, pa, iogurt, formatge, vi, cervesa 

DESCRIPCIÓ:  Realitzarem un seguit d’experiments per visualitzar les fermentacions que tenen lloc en la producció 

d’aliments i parlarem de la diversitat de microorganismes i el paper que tenen en la vida i els ecosistemes. 

 

 

TALLER: ELABOREM PA 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 2 h 

CALENDARI: Tot l’any  

EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola  

PARAULES CLAU:  Pa, massa mare, farina, llevat, fermentació, microorganisme, aliments ecològics i de proximitat, 

alimentació saludable 

DESCRIPCIÓ:  El taller recull els aspectes fonamentals per a elaborar pa a casa i introduir-nos a l’elaboració artesana 

de pa amb llevat mare natural. Primer ens aproximarem als ingredients bàsics: farina, aigua, sal i els llevats. Després 

anirem seguint pas a pas cada una de les fases del procés d’elaboració del pa, tot passant per la preparació, 

l’amassat, la primera fermentació amb els plecs i els reposos, la divisió, el format, la segona fermentació, el fornejat i 

el refredament. 
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TALLER: TANCANT EL CICLE...AMB COMPOST! 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 2 h 

CALENDARI: Tot l’any 

EDAT: Educació secundària i batxillerat 

LLOC: A l’hort de l’escola i a l’aula 

PARAULES CLAU: Compostador, vermicompostador, descomponedors, matèria orgànica, matèria inorgànica, 

compost 

DESCRIPCIÓ: Un dels gran reptes de l’agricultura ecològica és aconseguir tancar el cicle de la matèria i l’energia. En 

aquest sentit, és essencial assegurar un bon procés de compostatge de la matèria orgànica. Al taller, 

experimentarem diferents formes de compostatge (en pila, en compostador, en vermicompostador, etc.), 

aprendrem quins materials es poden afegir al compost, el  paper que juguen els diferents organismes en les diverses 

etapes del procés de compostatge  i els diferents tipus de fems i les seves propietats. La part pràctica del taller 

l’adaptem a les necessitats del centre educatiu. Per exemple, us proposem, o bé, la construcció d’un compostador 

amb material reciclat, o bé, valorar el millor tipus de compostatge segons les característiques del centre 

(disponibilitat de matèria orgànica,  espai a l’hort, implicació de la comunitat educativa, etc.). 
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3) ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT 

XERRADA: INTRODUCCIÓ A LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS DES D’UNA MIRADA 

AGROECOLÒGICA  
TIPUS D’ACTIVITAT: Xerrada participativa 

DURACIÓ: 2 hores 

CALENDARI: Tot l’any 

ADREÇAT A: Professorat 

LLOC: A una aula del centre educatiu  

PARAULES CLAU: Agroecologia, sistema agroindustrial, petjada ecològica, explotació, desertització, dependència dels 

insums, pesticides, producció i consum de proximitat,  

DESCRIPCIÓ: La xerrada arranca amb una petita introducció al sistema agroindustrial actual i les conseqüències 

socioeconòmiques i ambientals del model. Tot seguit, es presenta una mirada agroecològica a la producció 

d’aliments i es proposen tallers i activitats per realitzar a l’aula i valorar conjuntament amb els alumnes les 

avantatges d’un canvi en el model actual de producció d’aliments. 

 

 

TALLER: UN MUNT DE FERMENTACIONS 

TIPUS D’ACTIVITAT: Taller participatiu 

DURACIÓ: 2 h 

CALENDARI: Tot l’any  

ADREÇAT A: Professorat 

LLOC: A l’aula o al laboratori de l’escola  

PARAULES CLAU:  Fermentacions, microorganismes, elaboració d’aliments, pa, cervesa, vi, iogurt, formatge, 

experimentació, creativitat  

DESCRIPCIÓ:   Al llarg del taller us presentarem un seguit d’experiments per realitzar a l’aula o al laboratori vinculats 

amb els processos fermentatius que ocorren en la producció d’aliments. Els experiments són simples, divertits i 

fàcilment reproduïbles. A més, presentarem algunes indicacions bàsiques per elaborar aliments fermentats: pa, 

cervesa, iogurt i formatge. 
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ALTRES TALLERS I RECURSOS 

A banda dels tallers que us detallem en aquest catàleg, tenim una bateria molt més àmplia i diversa d’activitats. Si 

esteu interessats/es en algun taller participatiu o xerrada vinculada als processos d’elaboració d’aliments, contacteu 

amb nosaltres per tal de fer-vos una proposta a mida! 

 

arestaeducacio@gmail.com 

635081600 (Pati)  

 

Visita la nostra pàgina web: 

https://flecalaresta.wordpress.com/ 

 

Us estem esperant! 

 

 
 

Projecte educatiu en agroecologia i cooperativisme 

https://flecalaresta.wordpress.com/

