
   
 

MIRADA CEREALISTA| ESO 
 

ESPAI CEREALISTA 

El sistema de vida actual no ens permet reflexionar sobre l’origen dels aliments. El 

model de consum no facilita el coneixement de la procedència i elaboració dels 

productes alimentaris. En aquesta mirada volem facilitar la descoberta del model 

productiu, un model que es basa en la confiança i del món microscòpic, sense el qual 

no podríem viure. 

Objectius i base curricular 

- Viure el món rural participant activament d’una activitat pràctica.  

- Aprofundir el coneixement d’un producte de proximitat: Els cereals. 

- Descobrir i experimentar des d’un punt de vista científic. 

- Facilitar vivències que ens despertin el pensament crític sobre l’origen dels 

aliments.  

- Complir amb el producte final acordat. 

-  

Àmbit Dimensió Competències Continguts clau 

 

Cientificotecnològic 

 

 

Indagació de 

fenòmens naturals i 

de la vida 

quotidiana 

 

 

(C4): identificar i resoldre problemes 

científics susceptibles de ser investigats 

en l’àmbit escolar, que impliquin el 

disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 

Model d’energia (2) 

Model canvi químic (7) 

Model cèl·lula (9) 

Model evolució (11) 

Model ecosistema (12) 

Fases d’una investigació (15) 

Desenvolupament de la mirada 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

 

- Benvinguda 

- Trobada general del grup. 

- Explicació del planning de l’estada. 

- Revisió dels rols de l’estada i 

exposició de com es farà la 

publicació. 

 

Dinar 

 

- Descoberta de diferents tipus de 

cereals. 

- Propietat de les farines. 

- Origen dels cereals. 

- Història. La domesticació dels 

cereals. 

- Elaboració de la farina: Els molins. 

- Elaboració de pasta fresca. 

 

- Passos de fer pa: amassat, funyida, 

formar, enfornat. 

- Fermentació 

- Elaboració de diferents tipus de 

pastes de masses amb fermentació 

- Mesures. 

 

Dinar 

 

- Anàlisis de resultats 

- Elaboració de pastes de masses 

sense fermentació 

- Elaboració de fitxes tècniques dels 

productes. 

- Preparació de la mostra de pans 

per al sopar. 

 

- Ruta: estat fenològic 

dels camps de terra 

campa.  

 

- Conclusions i 

tancament. Preparació 

dinàmica intergrups. 

 

Activitat conjunta: 

- Espai Intercanvi de 

mirades: transferència 

entre iguals. 

 

Dinar 



   
 

 

Materials utilitzats 

- Davantal 

- Material TIC necessari per a la publicació digital. 

- Microscopi, balança, bols, gerra, tallant, rodet, termòmetres, pala per enfornar 

 

 

 


