
1- Visita a l’escola

2- Visita a l’exposició dels pòsters de les escoles

3- Breus:
a. Sobre la visita a Tarragona
b. Anunci de l’Eduard Garcia
c. Proposta per la jornada d’inauguració del curs que ve

4- Taller d’extracció de llavors
a. Introducció:

• Perspectiva biològica: breu repàs al cicle vital de les plantes. 
• Perspectiva agronòmica: la recol·lecció de llavors silvestres, a 

l’agricultura convencional i a l’agricultura ecològica.

b. Racons d’extracció de llavors:
1. Taula de les espigues

o Aitana (si pot)
2. Taula del tomàquet

o Germán (sí puc)
3. Taula de les cebes

o Anna Valde? Alguna Marta? A veure qui s’anima
4. Taula de “varietés” (tothom junts). 

c. Tres perspectives socio-político-econòmiques. 
• Perspectiva capitalista.
• Perspectiva empresarial.
• Perspectiva camperola.

5- Proper i darrer dia del curs 2010-2011: can Coll
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Ordre del dia de la novena trobada del grup 
EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

18 de maig 2011, Escola La Floresta
Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès
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Continguts del taller d'extracció de llavors
ESLV, 18 de maig 2011

Escola La Floresta

Introducció a la llavor des de diferents perspectives. 

Biologia: repàs del cicle vital
• El  cicle  està  ben  explicat  a:  http://www.slideboom.com/presentations/30018/LA

REPRODUCCI%C3%93DELSVEGETALS 
• La llavor és el lligam entre dues generacions de plantes... però no és com els humans! 
• No sempre les generacions són iguals, a les plantes més antigues s’alternen una generació de 

gametòfit  i  una  d’esporòfit.  Els  esporòfits  fan  espores  dels  que  neixen  gametòfits,  i  els 
gametòfits  fan  gamets  dels  que  surten  esporòfits.  A 
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2008/11/08/lalternancadegeneracionsdelsvegetals/  fan 
una  bona  explicació.  Les  plantes  que  coneixem  (excepte  les  molses)  són  en  realitat  la 
generació  dels  esporòfits,  i  els  gametòfits  s'han  reduït  molt:  són  els  grans  de  pol∙len 
(masculins) i uns cossos ben petits que estan a dins dels òvuls (femenins). Això serveix per 
alternar la meiosi i la mitosi (reproducció sexual i asexual) com a mecanisme per aprofitar lo 
millor  de  les  dues  (l’asexual  impedeix  que  prosperin  els  errors,  la  sexual  ens  dóna 
diversitat). 

• Hi ha flors hermafrodites (amb pistils i estams) i flors unisexuals (o bé pistils o bé estams). 
• Les flors unisexuals poden estar a diversos llocs de la mateixa planta (plantes dioiques) o a 

plantes diferents (monoiques) que anomenem “femenines” o “masculines” (però això només 
ho són les flors).

• Les llavors es formen en les flors hermafrodites i en les flors unisexuals femenines. 
• La resta de peces de les flors són fulles modificades. 
• L’ovari (fulles modificades), un cop fecundat i en desenvolupament el zigot i l’embrió a dins 

seu, es converteix en el fruit. És especial (3n). Pot ser carnós, pot ser sec. Serveix per nodrir 
la  llavor  i  per  ajudar  en  la  dispersió  (això  entra  en  el  terreny  de  l’ecologia,  es  dóna 
coevolució):

◦ Ales, planejar, vol en helicòpter
◦ Menjar per animals: les olives les garses, els colors vermells els ocells (nosaltres el 

groc), olors per als mamífers, insectes...  
◦ Fusta, aire i olis per surar en l’aigua

• L’embrió  serà  la  llavor, que  tindrà  cotilèdons  (un, dos o molts),  plúmula  (per  fer  la  tija)  i 
radícula (per fer l’arrel). 

Agronomia: el lloc de l’agroecologia entre l’ecologia i l’agronomia convencional, i tècniques de 
recollida.

El lloc de l’agroecologia entre l’ecologia i l’agronomia convencional:
• Hi  ha  un  “manual  de  recolección  de  semillas  silvestres”  de  Xile  que  està  molt  bé: 

http://www.inia.cl/recursosgeneticos/descargas/manual_de_semillas.pdf 
• L’agroecologia està al mig entre l’ecosistema “natural” i l’agricultura convencional. En 

el  manual  es  pot  veure  com  per  la  recollida  de  llavors  silvestres  l’objectiu  és  obtener 
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muestras  que  representen  la  diversidad  genética  presente  en  la  población  i  en  canvi  el  de 
l’agricultura  és  ferne  selecció.  L’agricultura  convencional  es  basaria  en  caràcters  de 
productivitat,  i  l’agroecologia  tindria  en  compte  altres  paràmetres  com  l’adaptació  / 
autoctonia de la planta, etc. 

• Igualment diu que “Se debe utilizar la técnica más apropiada (...) sin alterar las poblaciones y 
ecosistemas” i en canvi l’agricultura fa el maneig del terreny alterant allò que necessita. 
L’agricultura convencional altera molt (torna a llaurarroturar, etc), i l’agroecologia 
prova de mantenir el sòl en bon estat, etc. 

• Com a exemple, podem veure que les plantes aromàtiques comprades són molt vigoroses, de 
jardí... i no sobreviuen a la sequera. En canvi, les llavors autòctones aguanten les condicions.

Tècniques de recollida:
• Quant i quan? Es lliura un quadre amb la quantitat de llavors que cal recollir de cada espècie 

i el calendari de recollida cada espècie.
• Tècniques: Què diu el “manual”? (com a introducció des de fora):

El balde o cubo plástico es adecuado para la recolección de frutos enteros de árboles y arbustos, y permite a los 
recolectores usar las dos manos para la recolección.
• La bolsa o sobre grande de papel facilita la recolección de semillas de gramíneas, semillas con ‘aristas’ o frutos con 
ganchos que normalmente quedan trabados en las bolsas de tela.
• La bolsa plástica sirve para recolectar frutos carnosos muy maduros.
• La bolsa de tela sirve para recolectar y transporta la mayoría de las muestras, salvo de frutos carnosos maduros.

• Cosecha de los frutos enteros
• Apretar la panícula o espiga con la mano y deslizarla hacia arriba
• Cortar ramas con frutos
• Sacudir o golpear las ramas para desprender frutos o semillas
• Recolectar desde el suelo

Es imprescindible marcar claramente con un número de recolección, tanto dentro como fuera de la bolsa que contiene 
las semillas recolectadas. Este número de recolección, que identifica la muestra, representa el vínculo con los datos de 
la ficha de recolección

S’organitza el grup en quatre grupets, que passen per totes les taules. A cada taula hi ha materials i 
ordinadors per veure algunes pel∙liculetes i presentacions de pocs minuts que acompanya i els 
tindran com a recurs.

Taula 1) Espigues de blat
Es tracta de que trobin espigues a la taula, guants de jardiner, un ganivet, un bol amb aigua, una 
fusta un espai d’era... o similar. I es fa la pregunta: com aconseguiríeu la llavor de l’espiga?

Es pot fer un mínim repàs del que és l’espiga (una infructescència seca), les seves parts o el que 
sigui, i sobretot localitzar la llavor. Es proposa veure el ppt per veure el cicle tradicional d’extracció 
de la llavor i es planteja com es pot reproduir a l’aula o a l’hort a cada etapa educativa.

Dels mètodes que hagin sortit, com a mínim es fa el de trillar i ventar (bufant). Un cop tinguem les 
llavors, es pregunta com sabrem quines llavors són bones i quines dolentes. I es fa lo de que surin en 
aigua. S’explica (molt breument) també l’activitat del PDE “fem pa”, amb el power point de 
l’activitat.
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Material: espigues, guants, bol, aigua, ordinador amb ppt.

Taula 2) Tomàquet: amb cullera i deixant assecar
Es tracta de conèixer aquest procés d’extracció perquè és molt diferent, tothom vol tenir tomàquets i 
tenim un vídeo sobre el tomàquet i altres llavors: “recogida y conservación  de semillas”: 
http://www.youtube.com/watch?v=nSQ1UqoNsyQ

Es troben tomàquets, ganivets, un bol, aigua, culleretes i un colador. Es pregunta com creuen que cal 
extreureho  (és  el  procés més  llarg  i  complicat,  intervé  un  fong...). Es  passa  el  vídeo  (la  primera 
part). S’extreuen les llavors amb culleretes en un bol i es deixen allà. Traiem llavors el bol “tres dies 
després” (que ja tenim preparat). Rentem les llavors amb el colador. Lo interessant és veure el paper 
que té el gel que cal treure i com fem servir un fong per ajudarnos. Després cal pensar com saber 
quines llavors són bones i quines no, i què passa i és de supermercat/híbrid o ecològic, etc.

Material: tomàquets, llavors de tomàquet amb fong en un tàper, colador, aixeta, ganivets, ordinador 
amb internet, veu i projector.

Taula 3) rave negre, com faves i pèsols (i cebes, però diferent)
Es  tracta  de  fer  un  procés  que  és  molt  senzill  amb  les  llavors  de  les  cebes,  però  que  ens  ha  de 
permetre imaginar com es fa amb les faves i els pèsols, sobretot. 

Es  troben  els  fruits  de  les  cebes  seques,  un bol  amb aigua  i  un  colador  petit. Es  pregunta:  “com 
extreure  les  llavors?”  Es  proven  els  diferents  mètodes  proposats  i  es  conversa  per  cada  etapa 
educativa si és adequat i què permet treballar (psicomotricitat fina, les parts del fruit, etc). 

Després, amb el got  i sobre la  taula mateix, o sobre un paper, es matxuquen els fruits secs de les 
cebes, i així van sortint totes les llavors, barrejades amb les pellofes i restes de fruits. 

“Com sabrem quines són bones i quines dolentes?”. “Com separem les pellofes de les llavors?”. Es 
poden provar els mètodes. Un de bo (que resol les dues preguntes) és posarles en aigua, les llavors 
bones van al fons del got/bol, la resta (llavors buides i pellofes) queden surant. “Si cauen al fons vol 
dir són bones? Ecològiques? Híbrides?”. Reflexionar una mica sobre si les de supermercat suraran, 
etc. (llavors “bones” i “dolentes” tenen significats diferents).

Material: raves, cebes, bol, aigua.

Taula 4) Varietés: enciam, bròcoli, bleda, blat de moro, carbassó, albergínia... del mercat o 
immadurs.

Es tracta de només imaginar, pensar, tocar, com es faria en altres casos que no podem tenir preparats 
per qüestió de moment de l’any o de no haverho previst fa X mesos. Segurament tindrem un enciam 
de l’Anna Valderrama que sí es podrà fer sencer (amb bossa i tot), i la resta ens aniran sortint massa 
tendres, sense llavors, etc. Es tracta de reflexionar sobre els moments de recollida i també sobre què 
passa amb els fruits del supermercat, acabar pensant què és una llavor “bona” i una “dolenta”.

Material: ganivets.
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Això ens permetrà entrar a la darrera part del taller.

Sociopolítica: tres perspectives diferents sobre les llavors

Per  acabar  entrarem en un  tema molt  polític:  tres visions diferents que  corresponen als  tres  tipus 
d’agricultors/es  que  existeixen  segons  Van      der      Ploeg     (2010):  el  capitalista,  l’empresarial  i  el 
camperol.  Ho farem amb uns vídeos de youtube:

1) Anuncis de Syngenta: http://www.youtube.com/watch?v=JLZdyXBequg  (3’07’’) 
http://www.youtube.com/watch?v=lIfQIQtipU&NR=1 (3`44``)
(A PARTIR DE 2'27''): http://www.youtube.com/watch?v=qObJrf8lWLw (3’32’’)

2) Tesisinvestigación y semillas (6’33’’): http://www.youtube.com/watch?
v=pGbKXSoFnXY&NR=1&feature=fvwp

3) 1º Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas (12’35’’):

http://www.youtube.com/watch?v=1ocLNXUjnZ0&feature=related

Debat final: 
Quina és la nostra visió? Com veu les llavors l’agroecologia escolar?
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L’hort  del pati de parvulari, 
amb la caseta i l’espantaocells

El racó de l’aula pels 
elements trobats i els 
cuadres que realitzen 
amb la col·laboració 
d’una pintora. 
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