
   
 

Aquesta activitat forma part del projecte: MIRADES 

MIRADA POL·LINITZADORA | ESO 
 

ESPAI APÍCOLA 

Situem-nos a la plana urgellenca, una de les zones agrícoles més productives de Catalunya, i en 

la transformació del territori de secà a regadiu. Com es va produir? Es varen canviar els cultius? 

Com adaptaren els seus camps els pagesos? Quina incidència hi tenien els insectes 

pol·linitzadors? A partir de l’observació i interpretació del paisatge, us proposem de conèixer 

aquest territori, què va suposar la seva transformació i predir l’evolució dels canvis en un 

futur... 

Ho farem des del paper de tècnics de fauna en un espai natural, centrant-lo en la figura de 

l’apicultor, l’encarregat de gestionar de la millor forma possible un element cabdal en el 

paisatge: l’abella de la mel.  

Objectius i base curricular 

- Entendre la importància d’una gestió sostenible del medi i els seus recursos, valorant 

l’impacte de l’acció humana en el paisatge. 

- Descobrir el paper decisiu de l’abella en l’ecosistema agrari. 

- 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 

Cientificotecnol

ògic 

 

Indagació de 

fenòmens 

naturals i de la 

vida quotidiana 

 

(C2) Identificar i caracteritzar els 

sistemes biològics i geològics des 

de la perspectiva dels models, 

per comunicar i predir el 

comportament dels fenòmens 

naturals. 

Model ecosistema 
(12) 

Model d’evolució 
(11) 

Impactes 
mediambientals de 
l’activitat humana. 
Recursos naturals 
(27) 

 

  

  



   
 

Desenvolupament de l’activitat 

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. 
- Cartellera ambiental: el 
paisatge global. 
 
Dinar 
 
- Itinerari: evolució / 

transformació del paisatge. 
- Context històric, transformació 

del cultiu, augment producció, 
introducció a la pol·linització. 

- Aigua i producció agrícola: la 
construcció de canals. 

- Els pol·linitzadors i el seu 
paper en l’ecosistema. L’abella 
de la mel. 

- Tasques del dia a dia de 
l’apicultor: visita al rusc. 

 
Dinar  
 
- L’abella com a insecte social, el 
rusc com a súper organisme. 
- La mel i més productes de 
l’abella. Processos industrials. 
- Eines per al producte final: 
completar cartellera ambiental.  

- Gestió d’una 
explotació apícola i 
maquinària industrial. 
 
- Conclusions i 

tancament. 
Preparació dinàmica 
intergrups. 

 
Activitat conjunta: 
- Espai Intercanvi de 

mirades: 
transferència entre 
iguals. 

 
Dinar 

 

  Material necessari 
- Pantalons i mitjons extra (dobles i d’un color clar). 

- Impermeable o capelina.  

- Material TIC necessari per a la publicació digital. 

 


