
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ 

Amb cada curs escolar el Consorci del Lluçanès conjuntament amb el Centre de Recursos 

Pedagògics ofereix als centres d’educació infantil i primària del Lluçanès diferents recursos 

pedagògics, visites i activitats. 

Participen en l’elaboració d’aquest catàleg el Centre de Recursos Pedagògics i les àrees de 

Desenvolupament Rural, Turisme i patrimoni, Esports, Promoció econòmica, Atenció a les 

persones i Educació del Consorci del Lluçanès. 

L’objectiu d’aquesta oferta és posar a la disposició dels centres eductius eines per complementar 

els continguts treballats a les escoles i esdevenir un suport a l’acció tutorial dels centres. 

Les activitats proposades es podran realitzar sempre i quan les normatives en relació a la 

pandèmia de la Covid19 del moment en que s’hagi de realitzar l’activitat ho permetin i en tots 

els casos es seguiran les següents mesures: 

- Els tallers i activitats es realitzen a la mateixa aula. 

- Es mantindrà la distància de seguretat amb els alumnes. 

- Utilització de mascareta per part del professional que entrarà a l’aula. 

- El material que s'utilitza en l'activitat no es compartirà. 

Per a qualsevol qüestió referent al catàleg podeu contactar amb: 

Àrea d’Educació i Formació del Consorci del Lluçanès 

formacio@consorci.llucanes.cat 

Telèfon 93 888 00 50 

                                                                      o 

Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (extensió de Perafita) 

extcrp-perafita@xtec.cat 

Telèfon 93 856 05 06 (ext.2) 

 

OFERTA EDUCATIVA 

El catàleg presenta els següents recursos agrupats en 3 àrees temàtiques: 

Coeducació 

- Taller d’estereotips i rols de gènere 

- Caixa de contes coeducatius 

- Narració de contes i literatura en l’àmbit de la coeducació 

Esport, salut i hàbits saludables 

- Activitat: Passegem junts 

- Taller: del bon esportista 

- Material: Bitlles catalanes 

- Taller: Consciència ús de pantalles 
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- Taller: A què jugues?  

- Taller: Pedagogia de la vida i la mort 

- Taller: plaers que obren mons (educació sexual) 

- Material: Caixa de jocs col·lectius GÚSTUM 

Món rural 

- Ruta del pa 

- Ruta de la llet 

- Gralla. Recuperem llavors autòctones al nostre hort 

- Ruta de la tòfona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOM DE L’ACTIVITAT: ESTEREOTIPS I ROLS DE GÈNERE 

 

Tipus d’activitat: taller 

Adreçat a: Alumnat de cicle superior 

Durada: 2 hores 

Descripció: A través de la reflexió col·lectiva, es posaran sobre la taula els diferents estereotips 

presents en l’ideari social sobre el sexe i el gènere. Amb els debats i dubtes que sorgeixin, 

repensarem el binarisme de gènere i oferirem un ventall més ampli de possibilitats en l’imaginari 

de gènere. Els continguts que es treballarn són els següents: Estereotips de gènere presents en 

l’ideari social. Sistema sexe-gènere, sancions del sistema binari. Diferència entre orientació 

sexual, identitat de gènere, expressió de gènere. Mostrar els privilegis i opressions. Ventall de 

possibilitats d’identitat, expressió de gènere i orientació sexual. 

 
 
Objectius: 

- Oferir un espai de seguretat i confiança per a que les assistents puguin expressar els 

dubtes i sentiments. Compartir experiències. 

- Analitzar els estereotips de gènere presents en la nostra societat. 

- Visibilitzar l’impacte que produeixen aquests estereotips en el desenvolupament 

individual del gènere i la sexualitat. 

- Donar a conèixer diferents formes d’identitat i expressions de gènere. 

- Mostrar les desigualtats del sistema binari i el sistema patriarcal. 

 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Cooperativa La fera ferotge  

www.laferaferotge.cat 

Cost: 220 € 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: primer trimestre 

Observacions:  

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

- El taller es pot complementar amb la lectura dels contes de la caixa de contes 

coeducatius i les propostes pedagògiques que s’hi presenten. 

Contacte: Mònica Jofre. Tècnica de Formació i Educació.  

formacio@consorci.llucanes.cat  / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: CAIXA DE CONTES COEDUCATIUS 

 

Tipus d’activitat: caixa de contes 

Adreçat a: Alumnat de cicle superior 

Durada: 1 mes 

Descripció: La caixa conté una quinzena de contes de literatura infantil i juvenil, que poden ser 

un instrument  d’ajuda per treballar a l’escola la discriminació sexual, la identitat de gènere i 

l’orientació sexual. 

També l’elaboració d’aquesta caixa, té la voluntat d’entusiasmar, fomentar l’interès per la 

lectura, reflexionar i parlar dels llibres llegits. Veure com i des de quins punts de vista els nens i 

les nenes viuen  l’equitat, la discriminació, la diversitat sexual, l’amor i la violència de gènere. 

Objectius: 

 
Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: CRP i Consorci del Lluçanès 

Cost: 400 euros 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Tot el curs escolar 

Observacions:  

- El treball a partir de la caixa de contes es complementa amb el taller sobre Rols i 

estereotips. Per tant és recomanable sol·licitar la caixa, abans, durant o just després del 

taller. 

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

- La caixa presenta, a més dels llibres, unes propostes pedagògiques per treballar. 
 

Contacte: Mònica Jofre. Tècnica de Formació i Educació.  

formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: NARRACIÓ DE CONTES I LITERATURA EN L’ÀMBIT DE LA COEDUCACIÓ 

 

Tipus d’activitat: Narració de contes 

Adreçat a: Alumnat d’Educació Infantil, Cicle inicial i cicle mitjà (cada escola en pot demanar 2 

com a màxim) 

Durada: 55 minuts 

Descripció: A partir de contes i literatura infantil que poden ser un instrument d’ajuda per 

treballar a l’escola la discriminació sexual, la identitat de gènere i l’orientació sexual. 

Tanmateix fomentar l´interès per la lectura, reflexionar i parlar dels llibres llegits. Veure com i des 

de quins punts de vista els nens i les nenes viuen l’equitat, la discriminació, la diversitat sexual, 

l’amor i la violència de gènere. 

Objectius: 

- A través de la literatura ajudar a trencar amb les idees estereotipades que existeixen en 

l’actualitat entre homes i dones. 

- Mostrar una visió del món basada en la igualtat, la tolerància, el respecte i la llibertat. 

- Donar una eina als i a les mestres i a l’alumnat per treballar, debatre i reflexionar 

sobre les desigualtats entre homes i dones i sobre les diverses identitats de gènere. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web:  

Caro Von Arend http://carovonarend.blogspot.com 

Cost: 75 euros (cada escola pot demanar màxim 2 tallers) 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Tot el curs escolar 

Observacions:  

- Les sessions es complementa amb el taller sobre Rols i estereotips a cicle Superior i les bosses 

de contes coeducació. 

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

Contacte: Mònica Jofre. Tècnica de Formació i Educació.  

formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 

Montse Fuentes.  Centre de recursos pedagògics. Extensió de Perafita 

a8930032@xtec.cat / T 60578810 
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NOM DE L’ACTIVITAT: PASSEGEM JUNTS 

 

Tipus d’activitat: Passejada intergeneracional. 

Adreçat a: Tots els alumnes del centre / els alumnes d´un cicle en concret / els alumnes d’un 

curs en concret.   

Durada: Un matí o una tarda, a escollir  

Descripció:  Activitat conjunta entre l´escola i la gent gran del municipi. La passejada girarà 

entorn un eix temàtic (oficis, tradicions, anècdotes...), escollit per l´escola i a partir del qual es 

desenvoluparan les explicacions/demostracions que la gent gran farà als alumnes. Els  alumnes 

a canvi realitzaran un petit obsequi/detall per al col·lectiu de la gent gran participant com a 

agraïment i recordatori. Al llarg del recorregut o al finalitzar-se s´oferirà un berenar o esmorzar 

per als assistents. Es treballaran les relacions intergeneracionals la transmissió de coneixements 

sobre els oficis, les tradicions, els carrers, les fonts, etc. 

Objectius: 

- Establir relacions i vincles entre ambdós col·lectius, gent gran i nens/es en edat escolar. 

- Potenciar el record en la gent gran així com la transmissió de coneixements a les 

generacions més joves.  

- Atorgar importància als coneixements i informacions que ens poden aportar les 

persones grans del nostre entorn més proper.  

- Apropar als alumnes a una realitat diferent del seu medi habitual o conèixer nous espais 

desconeguts per a ells.  

- Realitzar una activitat recreativa mitjançant l’activitat física. 

      

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web:  Consorci del Lluçanès 

Cost:   Cost de l’esmorzar o el berenar (es farà càrrec del cost del esmozar/berenar  

l’Ajuntament). 

Cost pel centre:  Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat:  1er i 3er trimestre 

Observacions: 

- Al llarg de l’activitat es compta amb el suport dels mestres. 

-  L’organització de l´activitat es del tot flexible, adaptant-se a les diferents escoles, 

interessos. 

-  S’ofereix suport per a realitzar la cerca de les persones col·laboradores del col·lectiu 

de gent gran al Casal d´Avis del poble i conjuntament entre els avis/àvies dels alumnes.  

L’activitat es oberta a que hi participi tota la gent gran del municipi.  

- La mediació amb l’ajuntament que assumeix el cost de l`esmorzar/berenar corre a 

càrrec de la tècnica del Consorci referent.  



- La  tècnica del Consorci facilitarà el cartell informatiu de l’activitat i en farà difusió a 

nivell municipal.  

- L’ escola s’encarregarà de fer la difusió amb els alumnes i famílies. 

ES VALORARÀ EN TOT MOMENT SI LA NORMATIVA VIGENT EN EL MOMENT DE FER 

L’ACTIVITAT PERMET DESENVOLUPAR-LA AMB SEGURETAT I COMPLINT ELS 

PROTOCOLS. EN CAS DE NO PODER-SE REALITZAR L’ACTIVITAT TAL I COM ESTÀ 

DISSENYADA ES VALOARARÀ PODER ADAPATAR-LA A ALTRES FORMATS.  

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

- Que es preparin una pregunta a fer amb els avis/àvies referent al tema. 

- Fitxa de treball a completar durant la sortida.  

 

Contacte:  

Eva Salvans (Dinamitzadora de gent gran) xed@consorci.llucanes.cat /  T. 609972879 
Sara Sucarrats (Tècnica d’esports) esports@consorci.llucanes.cat T/ T. 638963880 
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NOM DE L’ACTIVITAT: TALLER DEL BON ESPORTISTA 

 

Tipus d’activitat: taller 

Adreçat a: alumnes de primària ( 1 taller màxim per escola) 

Durada: 50 minuts  

Descripció: consisteix en l’exposició del decàleg del bon esportista i l’explicació del que és el joc 

net (valors positius) i el joc brut (conductes antiesportives).  

Objectius:  

- Transmetre empatia entre companys mitjançant pràctica esportiva. 

- Donar a conèixer els valors positius de l’esport. 

- Aprendre a resoldre de manera conjunta problemàtiques que es donen espais de joc al 

propi centre. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Pere Alastrué. Equip d’intervenció 

multidisciplinari. 

Cost:  150 euros 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Tot el curs escolar de setembre a juny. 

Observacions:  

- Es necessitarà projector audiovisual.  

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

-  

 

Contacte: 

Sara Sucarrats (tècnica d’esports del Consorci del Lluçanès) 

 esports@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: TALLER DEL BON ÚS DE LES PANTALLES 

 

Tipus d’activitat: xerrada dinàmica 

Adreçat a: alumnes de 6è de primària 

Durada: 60 minuts 

Descripció: És tracta d’una xerrada dinàmica per parlar sobre el bon ús de les pantalles, a partir 

de situacions que es troben en el dia a dia. 

Objectius:  

- Presa de consciència i autoregulació entorn l’ús de pantalles 

- Fomentar el pensament i opinió crítica amb el contingut que ens envien i enviem. 

- Protegir la intimitat a través d’aspectes de privacitat. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Cafè i social Media.  

www.cafeisocialmedia.cat 

Cost: 90 euros 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Setembre -  desembre  

Observacions:  

- Es necessitarà projector audiovisual.  

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

 

Contacte: 

Mònica Jofre (tècnica d’educació del Consorci del Lluçanès) 

 formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: A QUÈ JUGUES? 

Amistat, convivència i prevenció de l’assetjament. 

 

Tipus d’activitat: Taller 

Adreçat a: alumnes de cicle superior de primària (1 grup) 

Durada: 2 hores 

Descripció: De manera dinàmica i participativa ens aproximem als conceptes de violència, 

pressió de grup, rols i prevenció de conductes violentes. Posem èmfasi en les violències i quin 

paper ocupen dins l’aula. 

Facilitarem la creació d’espais que ens permeten una reflexió individual i com a grup i això ens 

ajuda a créixer i a descobrir més qui som. Afavorim l’expressió de les emocions, donant la 

benvinguda a totes les emocions, donant la benvinguda a totes les opinions i diversitats. 

Objectius:  

- Conscienciar els infants sobre els diferents tipus de violència i prevenció davant de 

possibles casos de problemes presents a la classe. 

- Generar espais de reflexió, comprensió mútua, presa de consciència i transformació en 

el grup al voltant de les violències i discriminacions.  

- Saber identificar què sentim i pensem en quan a determinades situacions, donar espai 

a l’emoció i a les vicissituds que sentim, sense crítiques i prejudicis. 

- Facilitar i acollir el conflicte i la responsabilitat col·lectiva des d’una prespectiva 

restaurativa. Com a una oportunitat per enfortir el grup: sentir-nos part del problema 

comporta ser part de la solució.  

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Cooperativa La Fera ferotge 

www.laferaferotge.cat 

Cost: 220  euros 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Setembre -  desembre  

Observacions:  

- Es necessitarà projector audiovisual i altaveus. 

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

 

Contacte: 

Mònica Jofre (tècnica d’educació del Consorci del Lluçanès) 

 formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: BITLLES CATALANES 

 

Tipus d’activitat: préstec de material 

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior 

Durada: 60 minuts 

Descripció: Es tracta de posar a disposició de l’escola un joc complert de bitlles catalanes, 

acompanyades d’unes instruccions del joc perquè des de l’escola, dins la pròpia tutoria o l’àrea 

d’educació física ho pugueu treballar. 

Objectius:  

- Donar a conèixer un joc tradicional molt arrelat al Lluçanès. 

- Fomentar el desenvolupament psicomotriu dels infants. 

- Protegir la continuïtat generacional de l’afició a la tradició de les bitlles catalanes. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Consorci del Lluçanès (àrea d’esports) 

Cost: 30 euros 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Tot el curs  

Observacions:  

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

Es pot explicar la tradició de les bitlles catalanes, com s’hi juga i entrar amb la normativa i 

instruccions del joc. També es pot parlar del paper socialitzador del joc de bitlles i del campionat 

de bitlles catalanes del Lluçanès. Preguntar a l’alumnat si hi ha jornada del campionat al seus 

municipis durant l’estiu (entre juny i juliol és quan se celebra aquest campionat al Lluçanès), si 

l’han anat a veure mai, si hi tenen familiars o coneguts que formen part d’algun equip, etc. 

També pot portar a parlar d’altres jocs populars i tradicionals. 

 

Contacte: 

Sara Sucarrats (tècnica d’esports del Consorci del Lluçanès) 

 esports@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: TALLER. PEDAGOGIA DE LA VIDA I LA MORT 

 

Tipus d’activitat: taller 

Adreçat a: alumnes de 5è o 6è de primària (es pot adaptar a qualsevol altre grup si l’escola  ho 

creu prioritari – de 1r a 6è). MÀXIM 1 TALLER PER ESCOLA 

Durada: 1 hora 

Descripció: Si la mort és la única certesa que tenim a la vida... per què no en parlem? 

Aquest taller pretén oferir un espai de reflexió sobre la mort, la vida, els dols i les pèrdues. En 

una societat on la mort encara és un tabú, es torna necessari generar contextos per poder parlar 

de la finitud acompanyant als infants a normalitzar un fenomen que també ens ajuda a donar 

sentit a la mateixa vida. 

Objectius:  

- Reconèixer les pròpies pors i la vivència personal al voltant de la mort, les pèrdues i els 

dols.  

- Prendre consciència de la finitud humana per donar valor a la vida.  

- Contribuir en desmitificar el tabú de la mort. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Abilis (investigació i intervenció crítiques 

en salut mental col·lectiva) www.abilis.cat 

Cost: 70 euros 

Cost pel centre: Gratuït (subvencionat directament pels ajuntaments del Lluçanès) 

Calendari recomanat per a l’activitat:  Setembre -  desembre  

Observacions:  

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

Es proposa una sessió per mestres i educadores on es donaran orientacions sobre com 

continuar treballant en la temàtica. 

Contacte: 

Mònica Jofre (tècnica d’educació del Consorci del Lluçanès) 

 formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: TALLER. PLAERS QUE OBREN MONS 

 

Tipus d’activitat: taller 

Adreçat a: alumnes de cicle superior  

Durada: 1 hora i mitja 

Descripció:  La sexualitat està present a les nostres vides i a les nostres escoles des que som 

infants. Situacions com voler saber qui té penis i qui té vulva a l’etapa d’infantil; els jocs d’aixecar 

faldilles o tocar culs als patis a cicle inicial o mitjà; les primeres regles i les primeres ejaculacions 

a cicle superior o que hi hagi nenes que llencen l’entrepà a les escombraries en aquesta mateixa 

etapa perquè els diuen “gordes” en són alguns exemples. Proposem un taller que parteix de la 

idea que “els nostres cossos, siguin com siguin, són tresors de plaer, i per això és molt important 

cuidar-los”. I cuidar-los vol dir tractar-los bé (els nostres i els dels i les altres); vol dir conèixer-

los, saber com es diuen les seves parts, saber com funcionen i com canviaran; i vol dir també 

donar-nos espais per gaudir-los, com quan mengem xocolata o quan ens hi fem pessigolles. 

Es treballaran els següents continguts: El tabú de la sexualitat. Diversitat corporal com a riquesa. 

Sensibilitat i plaer. Pubertat i canvis del cos. Autocura, cura dels i les altres i respecte. Sexualitat 

i gènere: els missatges diferents que rebem nois i noies. Autoconeixement. El porno com a ficció. 

Objectius:  

- Introduir la sexualitat com un tema del que es pot parlar amb naturalitat i respecte 

alhora.  

- Relacionar la sexualitat amb el plaer i el joc.  

- Promoure el coneixement del propi cos com una forma d’autocura. Celebrar la diversitat 

corporal.  

- Treballar la manera de trencar amb els estereotips de gènere ens pot fer més lliures.  

- Donar eines d’autoescolta i autocura, i d’escolta i cura dels i les altres.  

- Obrir un espai on explicitar les emocions i els afectes sense jutjar-nos.  

- Aprofitar la creativitat i la màgia de la infància per ampliar els imaginaris d’allò possible 

en les nostres maneres de ser i de relacionar-nos. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Sida Studi  www.sidastudi.org 

Cost: 200 euros 

Cost pel centre: Gratuït  

Calendari recomanat per a l’activitat:  Setembre -  desembre  

Observacions:  

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

Contacte: 

Mònica Jofre (tècnica d’educació del Consorci del Lluçanès) 

 formacio@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: CAIXA DE JOCS COL·LECTIUS GUSTUM 

 

Tipus d’activitat: materials 

Adreçat a: Conté jocs adreçats a tots els cicles. 

Durada: indeterminada. 

Descripció:  

Gustum és un projecte de cooperació interterritorial coordinat per l’Associació Leader de Ponent 

i impulsat conjuntament pels 10 Grups d’Acció Local de Catalunya. Té com a objectiu fomentar 

el desenvolupament rural a través de la promoció i comercialització del producte agroalimentari 

local, artesà.  

El material conté diferents jocs per treballar a l’aula amb el tutor/a com a dinamitzador/a.  

Dossier explicatiu dels jocs Gustum:  

https://www.gustum.org/docs/Explicacio%20jocs%20Cupula.pdf 

Objectius:  

Es tracta d’una proposta pedagògica amb l'objectiu de donar a conèixer i valorar la producció 

agroalimentària de l’àmbit rural, els productes que s’hi elaboren, el paisatge que generen i quin 

impacte té el consum d’aquests en la nostra economia i tradicions. 

Es tracta d’un recurs vinculat a una part dels continguts de l’agenda escolar 21-22. 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web:  

 https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20
Gustum_alumnes.pdf 
  
https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20
Gustum_docents.pdf 
 

Cost:  

Cost pel centre: Gratuït  

Calendari recomanat per a l’activitat:  Tot el curs escolar 

Observacions: Juntament amb els jocs s’entregarà unes caixes amb materials per treballar la 

piràmide de l’alimentació. 

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: 

Contacte: 

Judit Perarnau (tècnica de Desenvolupament rural del Consorci del Lluçanès) 

 sdr@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 

https://www.gustum.org/docs/Explicacio%20jocs%20Cupula.pdf
https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20Gustum_alumnes.pdf
https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20Gustum_alumnes.pdf
https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20Gustum_docents.pdf
https://www.gustum.org/docs/guia%20did%C3%A0ctica%20La%20C%C3%BApula%20Gustum_docents.pdf
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NOM DE L’ACTIVITAT: RUTA DEL PA 

 

Tipus d’activitat: Visita amb opció de treball a l’aula  

Adreçat a: Tot l’alumnat de l’escola (principalment adreçat a cicle mitjà) 

Durada: Un matí de 10h a 13h 

Descripció: Conèixer la varietat antiga de blat recuperada al Lluçanès. Coneixerem la seva 

història, les seves peculiaritats i característiques. Seguirem els seus passos des del seu cultiu al 

camp a l’elaboració de pa als forns del territori. 

Es poden visitar tots els punts el mateix dia o escollir un sol punt de la ruta:  

1) el camp de Mas Terricabras (Oristà) 

2) Visita a un forn: el Forn de Cal Pujals (Sant Boi de Lluçanès)/ el Forn Sant Adjutori (Olost) 

Objectius:  

- Conèixer què és i com funciona una explotació agrària 

- Conèixer el blat forment: Origen d’aquesta varietat antiga i evolució fins als nostres dies. 

El creixement del Blat en tots els seus passos: la llavor, la germinació, la maduració i la 

sega. Els usos pel consum humà 

- Conèixer el procés d’elaboració del pa (principals ingredients, procés d’amassat i 

cocció).  

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: Responsables de cada punt visitable, amb 

possibilitat de contractar un guiatge. 

Cost: 5 euros per alumne 

Cost pel centre: gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Es pot realitzar durant tot el curs però es recomana els 

mesos de maig i juny 

Observacions: Portar calçat i vestimenta còmode. 

Propostes per treballar abans i despès de l’activitat: Hi ha l’opció de portar la ruta del pa a 

l’escola a través d’unes caixes de treball (caixa del blat forment) per treballar a l’aula, prèvia a 

les visites i com a complement pel contingut d’aquestes.   

 

Contacte: 

Judit Perarnau (Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural del Consorci del Lluçanès) 
sdr@consorci.llucanes.cat / T. 93 888 00 50 

 

 

mailto:sdr@consorci.llucanes.cat


 

Nom de l’activitat: RUTA DE LA LLET AL LLUÇANÈS 

 

Tipus d’activitat: Visita 

Adreçat a: Tot l’alumnat de l’escola 

Durada: Entre 1 hora i 2 hores depenent de l’explotació. 

Descripció:   Activitat que permet visitar a diferents productors i elaboradors de llet, formatges 

i productes làctics. Aquesta iniciativa ofereix la possibilitat de conèixer les explotacions 

ramaderes de vaques, cabres i ovelles, a través d’una visita guiada a les explotacions i obradors, 

i fer un tast dels propis productes. Es pot triar entre: 

1. Formatges de Lluçà (Lluçà): Cabres de pastura i formatgeria 

2. Formatges Betara (Perafita) : Ovelles ecològiques i formatgeria 

3. El Soler de N’Hug (Prats de Lluçanès): Vaques i explotació ramadera 

 

Objectius:  

- Conèixer el funcionament d’una explotació ramadera i veure les diferències depenent 

del tipus de bestiar ( vaques, ovelles, cabres) i el tipus de maneig (intensiu, extensiu o 

semi) 

- Conèixer el procés d’elaboració de la llet i/ o els formatges 

 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web:  Consorci del Lluçanès i propietaris de les 

explotacions. 

Cost: entre 3 i  5 euros per alumne depenent de l’activitat i de l’explotació 

Cost pel centre:  Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat:  de març a octubre. 

Observacions: 

- Portar calçat i vestimenta còmode. 

      

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

 

Contacte:  

Judit Perarnau (Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural del Consorci del Lluçanès) 
sdr@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50 
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NOM DE L’ACTIVITAT: GRALLA (GRAna i LLAvor) RECUPEREM LLAVORS AUTÒCTONES AL 
NOSTRE HORT 

 

Tipus d’activitat: Activitat de suport al Projecte d’hort escolar i recuperació de varietats locals. 

Adreçat a: les activitats d’assessorament estan pensades pels docents responsables del 

projecte hort i alumnat que treballi amb el projecte hort escolar. 

Durada: a concretar en cada cas. 

Descripció: Assessorament a mida a docents i/o desenvolupament d’activitats conjuntes amb 

l’alumnat per tirar endavant el projecte d’hort escolar. Es farà especial incidència en la 

recuperació i re valorització de les varietats locals i tradicionals del territori.  

 
Les activitats es pactaran en cada cas, segons les necessitats concretes però amb l’objectiu de 

donar suport a les persones responsables del projecte hort, ja sigui en contingut pedagògic, 

contingut tècnic o en el desenvolupament d’activitats concretes vinculades amb l’hort amb 

l’alumnat.  

 

 

Objectius: 

- Donar suport als responsables docents del projecte hort escolar 

- Donar suport en el desenvolupament d’un bon projecte d’hort escolar per tal 

d’aprofundir en totes les possibilitats pedagògiques vinculades en funció de les edats 

- Donar suport en les tècniques de treball hortícola 

- Foment del coneixement i el cultiu de varietats locals 

- Foment del treball cooperatiu i jornades d’intercanvi entre diferents centres escolars per 

a la recuperació de varietats locals i tradicionals al territori 

 
Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web: : expert col·laborador de l’Associació 

l’ERA (Espai de Recursos Agroecològic) 

Cost: Preu assessorament 50 euros / hora 

Cost pel centre: Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat: Tot l’any 

Observacions:  

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

 

Contacte: Judit Perarnau (Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural) 
sdr@consorci.llucanes.cat  93 888 00 50 
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Nom de l’activitat: RUTA DE LA TÒFONA 

 

Tipus d’activitat: Visita 

Adreçat a: Tot l’alumnat de l’escola 

Durada: Entre 1 hora i 2 hores (preferentment dilluns matí) 

Descripció:   Aquesta activitat permet apropar el coneixement de la tòfona i l’ofici 

tofonaire mitjançant la vista a una plantació de tòfones. En aquesta activitat es 

mostraran les peculiaritats d’aquest producte, s’ensenyarà el seu cicle de vida i les 

necessitats de l’entorn per al seu desenvolupament. També es mostrarà com es fa la seva 

recol·lecció i les propietats gastronòmiques del producte.  

Objectius:  

- Conèixer la tòfona: què és, com es desenvolupa i recol·lecta 

- Conèixer l’ofici tofonaire i la relació amb els gossos tofonaires 

- Conèixer les propietats de la tòfona i els usos a la cuina 

 

Entitat o persona a càrrec de l’activitat i enllaç web:  Consorci del Lluçanès i propietari de 

l’activitat tofonaire. 

Cost: 5 euros per alumne (a concretar segons si inclou tast) 

Cost pel centre:  Gratuït 

Calendari recomanat per a l’activitat:  tot l’any 

Observacions: 

- Portar calçat i vestimenta còmode. 

      

Propostes per treballar abans i després de l’activitat: 

 

Contacte:  

Judit Perarnau (Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural del Consorci del Lluçanès) 
sdr@consorci.llucanes.cat / 93 888 00 50 
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