
  

Treball conjunt:

Projecte de Recuperació de 
llavors autòctones

Agenda 21 Escolar, Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat al 
llarg de la vida
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1. El Projecte de recuperació 
de llavors és una part del 

vostre projecte d’hort 
ecològic de l’escola!

Igual però diferent
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2. Ens trobem ara a la Fase 
de Selecció de llavors

Igual però diferent



  

Selecció de llavors: Què podem treballar?

TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com es transforma? •Per què?
•Quina diversitat trobem?

•Què necessita per germinar?

•Com es conserven?
•Com es “re-fan”?

•Com és?

•Com ens organitzem per 
obtenir-les?

•Com les guardem?
•Quin ús en fem?

•Qui ens les proporciona?

•Quant ens costen?

•Quines trobem?

•On es compren?



  

3. Com podem treballar els 
aspectes més socio culturals 

de les llavors?

•El compromís amb les llavors

•La relació amb el pagès

•La producció d’un llibre amb la 
història



  

1. Fer un contracte de compromís

2. Dissenyar un pla de treball anticipant les 
accions

3. Comunicar aquest compromís a la comunitat

El compromís amb les llavors



  

1. Identificar una persona de referència

2. Establir un contacte o vincle 

3. Realitzar entrevistes per conèixer la seva realitat

4. Conèixer altres pagesos, altres llocs

La relació amb el pagès



  

La producció d’un llibre de la 
història, diversos nivells de llibres

El quadern 
de l’alumne

El llibre de la 
classe: La 
recuperació 
de llavors

La memòria 
agrícola de 
l’escola

Pàgina web

de la Xarxa!



  

La producció d’un llibre de la 
història, diversos nivells de llibres

El quadern 
de l’alumne

El llibre de la 
classe: La 
recuperació 
de llavors

La memòria 
agrícola de 
l’escola

Pàgina web

de la Xarxa!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

