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ESPAI APÍCOLA 

 

Estructura del taller 

Introducció: A part de detectar els seus coneixements previs, els ajudem a prendre consciència 

de la importància de l’abella com a animal més important del planeta: com està afectant 

l’acció humana a la pol·linització i a l’abella?  

El rusc com a superorganisme: organització interna, distribució de les tasques, gestió de calor, 

gestió de l’espai, elements que interactuen per un benefici comú.  

Visita a l’arnera: Descoberta del rusc i utilització de les eines d’apicultor per obrir, observar, 

identificar productes i diferents tipus d’abella, selecció i realització de les feines en funció de 

l’època de l’any, tasques de manteniment, sanejament del rusc, situació de la colònia 

d’abelles... Es donen consells útils per superar situacions de pànic i es procura capgirar-les per 

situacions agradables vers les abelles.  

Què hem vist? Comentem els aspectes més destacats de la visita i expliquem perquè hem 

trobat el rusc tal com l’hem trobat. Resolem les inquietuds que han sorgit al llarg de la visita i 

en fem una valoració conjunta. 

Tast de mels: presentem la mel com a producte exclusiu, i canviat segons la flor, la zona i 

l’època de l’any. Coneixem les seva composició química i descobrir les propietats que té. 

Objectius 

- Conèixer l’abella com a insecte clau per a la nostre supervivència, capgirant falses 

idees o prejudicis. 

- Oferir una visió crítica ver l’acció humana i com està afectant als insectes 

pol·linitzadors.  

- Descobrir les feines de l’apicultor en primera persona, tot establint un contacte directe 

amb un rusc d’abelles.  

- Analitzar les propietats de tots els productes de les abelles (en especial la mel) així com 

els seus usos. 



   
 

- Buscar relacions entre la pràctica de l’apicultura i l’entorn del CdA Juneda, tot establint 

connexions de cicles i estacions. 

Continguts 

- L’acció humana i els seus efectes en les abelles. Declivi de la pol·linització i les seves 

causes. 

- Organització social de l’abella mel·lífera. 

- Manteniment de l’arnera. 

- Feines específiques de l’apicultor a cada època de l’any. 

- Composició química de la mel.  

Competències 

Àmbit Dimensió Competències 

Àmbit 
cientificotecnològic 

Dimensió medi 

ambient 

(C11) Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o 

minimitzin els impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 

Àmbit Social 

Dimensió geogràfica 
(C5) Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai 
geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori 
amb criteris de sostenibilitat. 

Dimensió 
(C11) Formar-se un criteri propi sobre problemes socials 

rellevants per desenvolupar un pensament crític. 
 

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. 


