
   
 

LES FERMENTACIONS AL FORN | ESO 
 

ESPAI CEREALISTA 

 

Estructura del taller 

- Introducció 

- Pastada de la massa de pa i d’algun altre producte 

- Funyir 

- Apanar i fer formes 

- Observació llevats microscopi 

- Enfornar  

Objectius 

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

- Decidir quins productes elaborar segons interès del grup. 

Continguts 

- Història del pa. 

- Les propietats nutritives del pa com a aliment. 

- Al·lèrgies i intoleràncies que es deriven dels productes panificables. 

Competències 

Àmbit Dimensió Competències 

Cientificotecnològic Objectes i sistemes 
tecnològics de la vida 
quotidiana 

C7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida 
quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 
 

Salut C14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i 
equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes 
de risc, trastorns alimentaris i malalties associades 

Matemàtic Raonament i prova C4. Fer conjectures matemàtiques adients en 
situacions quotidianes i comprovar-les. 
 

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”. 

 

 

 


