
   
 

GESTIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ APÍCOLA| CM 

ESPAI APÍCOLA 

 

Estructura del taller 

Què en sabeu de les abelles? Cadascú ha de pensar alguna cosa que sap sobre les abelles. 

Debatem sobre les frases dels alumnes amb el suport audiovisual. 

Què necessitem saber per anar al rusc? 

La pròpia ronda de coneixements dels alumnes serveix per anar traient els temes a 

parlar/debatre i els materials a mostrar. La sessió es desenvolupa a partir dels comentaris i les 

inquietuds que han comentat els alumnes, i amb els productes del rusc, les imatges i vídeos, 

l’encarem cap a què cal saber abans d’anar a l’arnera. Ens marquem sempre, com a 

indispensable, parlar de la pol·linització de les flors. 

Donem instruccions de seguretat. 

Visita a l’arnera 

Descobrim com es desenvolupa la vida a dins del rusc, a través de l’observació, identificació i 

interacció amb les abelles.  Realització de feines puntuals durant la temporada apícola. 

Consells útils per superar situacions de pànic. 

Conclusions 

Comprovem les qüestions que els han sorprès, responem noves preguntes i traiem 

conclusions. 

Tast de mels i taller d’estampació de cera 

A través de veure i tastar-ne diferents varietats, introduïm  les propietats de la mel. Descobrim 

l’estampador de cera i s’emporten a casa una forma feta per ells. 

 

Objectius 

Destacar l’abella com a insecte social i conservador del nostre ecosistema. Entendre la 

pol·linització com una acció cabdal per al nostre benestar i supervivència. Conèixer l’abella 

mel·lífera, la seva organització i tots els productes que ens proporciona. Descobrir la mel com a 

producte natural, pròxim i canviant segons lloc i època de l’any. 

 

 



   
 

Continguts 

- L’apicultura i el medi ambient. 

- Els insectes pol·linitzadors. 

- Organització social al rusc. 

- Productes del rusc. 

- La mel i la cera: productes a l’abast. 

 

Competències 

Àmbit Dimensió Competències 

Coneixement del 

medi 

Dimensió món actual 

(C4) Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els 
factors socials i naturals que els configuren, per valorar les 
actuacions que els afecten.  
(C5) Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les 
causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.  

 

Dimensió ciutadania 

(C11) Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i 

serveis, amb coneixements científics i socials per 

esdevenir un consumidor responsable.  
(C12) Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un 

entorn més just i solidari.  
 

Transversalitat del taller 

La transversalitat del taller és evident. La pol·linització és, probablement, l’acció més important 

que es produeix a la natura. El fet de que als altres tallers es treballin amb matèries primeres 

que provinguin de la natura (al forn,  a granja, a transformació d’aliments, a l’hort...) fa que les 

abelles tinguin una relació directa amb tot el que passa al Camp d’Aprenentatge de Juneda, 

així com tot el que hi ha i succeeix en un ecosistema agrari com és la Plana de Lleida. Per tant, 

podem dir que la transversalitat de l’apicultura i les abelles és present a gran part de les coses  

que tenim al nostre voltant i que obtenim per al nostre consum.  

 

Materials utilitzats 

- 2 mitjons llargs. 

- 2 pantalons llargs, uns dels quals ha de ser de color clar. 

- 1 jersei de màniga llarga. 


