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ESPAI CEREALISTA 

 

Estructura del taller 

- Introducció 

- Pastada 

- Funyir 

- Apanar i fer formes 

- Enfornar 

Objectius 

- Abastir de pa i altres productes panificables a tota la colònia. 

- Gaudir d’una feina manipulativa. 

Continguts 

- Origen i funció dels diferents ingredients del pa. 

- Tipus i formes de pans. 

- Els llevats i la fermentació del pa. 

- El funcionament del forn de llenya. 

- El vocabulari del forner. 

 

Competències 

Àmbit Dimensió Competències 

Coneixement del 
medi 

Salut i equilibri 
personal 

C6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i 
descans amb coneixements científics, per aconseguir el 
benestar físic. 
 

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.  
 

Matemàtic Connexions C7. Identificar les matemàtiques implicades en 
situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que 
es puguin relacionar amb idees matemàtiques 
concretes. 

 



   
 

Materials utilitzats 

- Davantal 

- Balança, bols, gerra, tallant, rodet, termòmetres, pala per enfornar 

Transversalitat del taller 

La procedència dels ingredients per fer la massa ens permet estirar el fil i parlar 

d’altres tallers (la farina ens recorda el paisatge, l’aigua ens recorda el canal d’Urgell, 

que tractem a paisatge també o bé a Juneda, els ous que puguem fer servir per fer 

productes panificables ens recorda la granja,...). 

L’excés de producció s’aprofita per alimentar als animals e la granja. 

La manipulació dels ingredients ens pot fer recordar la metodologia del taller de 

transformació d’aliments. 

El funcionament del forn i la seva inèrcia tèrmica ho podem relacionar amb 

l’arquitectura bioclimàtica, que podem tractar en descobertes per grups de secundària 

o bé en tallers dins del programa “Camins d’energia” 

 

 

 


