UNITATS DIDÀCTIQUES JORNADES PER A FAMÍLIES
MALLORCA AL PLAT
Jornada “La garrova: de l’arbre a la taula”
Objectius:
Oferim una jornada per a tota la família on visitarem la finca d’Es Garrover de Mallorca i
coneixerem les varietats locals de la garrova i el seu procés de transformació fins a convertirse en farina i altres derivats. Viurem la garrova en tots els sentits!
Competències a treballar:
• Competències socials i cíviques: Tenir interès per al desenvolupament
socioeconòmic i per la seva contribució a un major benestar social.
• Consciència i expressió cultural: Foment de l’estima per l’herència cultural i el
nostre patrimoni.
• Competència en comunicació lingüística: Expressar-se de forma oral en múltiples
situacions comunicatives i escoltar amb atenció i interès, controlant i adaptant la
resposta als requisits de la situació.
• Competència en expressió artística. Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la
creativitat.
Metodologia i recursos didàctics:
S’utilitzarà la figura de na Joana Verger, com a membre de la família que gestiona Es
Garrover de Mallorca, per explicar els orígens de la finca, la tradició familiar del cultiu de
garrova i l'observació in situ a la finca de les varietats locals que es cultiven a Mallorca. Es
combinarà el seu testimoni amb l’utilització de recursos, tal com fotos o les eines que
s’empren per collir garroves. Es convidarà als participants a experimentar i tocar les
diferents parts i estats de la garrova i, fins i tot, a degustar alguns dels productes que se’n
deriven.
Explicació de l'activitat:
• Presentació de na Joana i de l’empresa Es Garrover de Mallorca asseguts damunt
una tela de collir garroves. Explicarà els origens de l’empresa familiar i del cultiu de
la garrova a Mallorca, a partir de l’utilització de fotografies. Explicarà les eines que
s’empren per collir garroves (tela, capell, pal, senalla) i per a què serveix cada una
d’elles (10 minuts).
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Explicació i presentació de les 6 varietats locals de garrova que tenen plantades a la
finca, mentre es passegen per la finca experimental i es poden veure d’aprop les
característiques de cada una d’elles. Es col·locarà damunt d’una taula a l’exterior 6
pots de vidre amb les diferents llavors i amb el nom de cada varietat (10 minuts) les
quas es correponen amb la varietat d’arbre que podran veure allà mateix.
Es passarà a l’interior de la nau per visitar els espais i conèixer la utilitat de cada lloc.
També es tendrà preparat damunt d’una taula les diferents etapes del procés de
transformació de la garrova: la garrova verda, la garrova marró, la garrova
trossejada, el garroví, la farina, la goma de garroví i la salsa. S’explicarà com es passa
d’una etapa a l’altra i les famíles podran tocar les diferents parts del producte (10
minuts).
Es repartiran diferents bases o superfícies a cada família per elaborar una peça
artística lliure a partir dels diferents materials abans vistos i s’utilitzaran com a
materials la cola per aferrar-los o l’aigua per a fer pasta. També s’hi poden afegir
trossos de fulles de l’arbre, pedretes, etc. (20 minuts).
Es farà una degustació dels productes elaborats a partir de la garrova que les
famílies també podran comprar (30 minuts).

Timing:
20 minuts: introducció i presentació d’Es Garrover
10 minuts: explicació de les varietats locals i passeig per la finca
15 minuts: taula d'exposició
15 minuts: experimentació artística amb garrova
30 minuts: degustació i visita tenda
Com s’avaluarà:
S’enviarà una enquesta d’avaluació a les famílies participants on puguin expressar què els ha
parescut la jornada, què és el que més li ha agradat i el que menys.
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