UNITAT DIDÀCTICA JORNADA PER A FAMÍLIES
MALLORCA AL PLAT
Jornada “Anam a l’hort en família”
Objectius:
Conèixer un pagès de Mallorca i la finca des d’on es cultiven els aliments, divulgant la
identificació dels conreus de temporada, les varietats locals i el cicle de vida de la planta
(recollida de les llavors, fer el planter, sembra, cura i adob de la planta i recollida del fruit).
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.
Metodologia i recursos didàctics:
S’utilitzarà la figura del pagès a través del seu testimoni, l’explicació de la seva feina i la
demostració in situ a la finca d’algunes de les seves activitats diàries. Es convidarà als
participants a experimentar en alguna de les tasques de pagès com és l’extracció de llavors,
tombar cebes, rompre ulls de les tomatigueres, fermar-les a les canyes, remoure el compost,
etc.
Explicació de l'activitat:
• Presentació d'en Guillem i la botiga: com va començar i motiu pel qual fa agricultura
ecològica (5 minuts).
• Explicació de com es comença la planta: l’extracció de la llavor, la seva conservació i
la preparació del planter. Visita del lloc on guarda les llavors i de l’hivernacle amb els
planters (10 minuts).
• Explicació de com i quan es sembra el planter amb la demostració de la llavor de
carabassa (10 minuts).
• Explicació de com es cuida la planta: tipus de reg que empra (cultiu a la seca),
compost, com elabora l’emprivada d’ortiga, com ensofrar, etc. (10 minuts)
• Desplaçament a la finca caminant (15 minuts).
• Visita a la finca de Can Mates: identificació dels cultius, tipus de reg que empra
(goteig), importància de la pol·linització (ara serà en els carabassins) i la sembra de
flors, plantes aromàtiques com alfabeguera i tabaquera entre les plantes per atreure
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els insectes. Es parlarà del preparat d’insectes que pot utilitzar i que es mengen les
larves dels depredadors (10 minuts).
Temps per l’experimentació d’algunes tasques: extracció de llavors, tombar cebes,
rompre ulls de les tomatigueres, fermar-les a les canyes, remoure el compost, etc.
(15 minuts).
Retorn a la botiga (15 minuts).
Fer el planter de la carabassa (5 minuts)
Presentació de la botiga i explicació dels productes que ven (5 minuts).
Degustació (10 minuts).
35 minuts: explicació a la botiga (del punt 2 al 4).
15 minuts: desplaçament a la finca
20 minuts: visita finca
15 minuts: desplaçament a la botiga
35 minuts: planter, degustació i compra

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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