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Situem-nos en una explotació ramadera familiar. Com és el dia a dia d’un en una granja
d’aquestes característiques? Han evolucionat les feines de domesticació i tractament
del bestiar al llarg del temps? Què determina la qualitat de les matèries primeres? Com
afecten aquestes factors a la nostra salut?
Us proposem treballar i experimentar posant-vos davant de la gestió i seguiment dels
processos de producció ramadera, vivint en primera persona cicles d’obtenció,
tractament i transformació de productes, criteris per valorar la qualitat i el preu dels
mateixos, per finalment resoldre en grup totes les qüestions que entre tots
plantejarem.

Objectius i base curricular
- Conscienciar/diferenciar productes de ramaderia extensiva/intensiva.
- Treballar autònomament en tasques de la granja.
- 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

Medi ambient

(C11): adoptar mesures amb criteris
científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció
humana..

Model d’ecosistema (12)
Processos industrials.
Mesures industrials per la
sostenibilitat i contaminants
industrials. (23)

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.
- Descoberta espais

- Processos d’extracció de la llet.
Pràctica.
- Feina d’una explotació
ramadera: nutrició, higiene,
salut, sanejament...
- Reproducció.

- Procés d’extracció de
llet no guiat.

Dinar

- Avicultura: gestió del bestiar,
característiques dels productes
i sistemes de producció.
- L’ou i la incubadora.
Dinar
- Anàlisis i mesures del producte.
- Procés d’extracció de llet.

- Anàlisis i comparatives de
productes càrnics de diferents
procedències.
- Ramaderia intensiva vs.
extensiva.

Dinar

Materials necessari
- Roba còmoda
- Botes d’aigua
-

Material TIC necessari per a la publicació digital.

- Conclusions i
tancament.
Activitat conjunta
- Espai Intercanvi de
mirades:
transferència entre
iguals.

