
FEM PA! CONEGUEM EL CICLE DE LA TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS 
Adreçat a tercer i quart de primària 

 
Descripció 
�

 
L'activitat està estructurada en dues sessions que es poden fer preferentment al mateix dia: 
 

− Un matí on treballem amb les nostres mans les diferents parts del cicle de la producció del 
pa. En la primera part, manipulem les espigues de diversos cereals per tal d'obtenir el gra 
que moldrem d'una manera molt senzilla per aconseguir així la farina. La segona part és un 
taller dinamitzat per “Sabores del Mundo”, un col·lectiu de dones immigrants que ens 
ensenyaran  a fer el pa, tal i com es fa aquí i com es fa a altres parts del món. 

− Una tarda on tastem el pa que hem fet entre tots, i treballem temes relacionats amb el 
consum del pa. 

 
A partir d'una activitat pràctica, aprenem a valorar  la forma artesanal de fer els aliments a partir 
dels productes que ens dóna la terra, i coneixem les persones que hi ha darrera d'aquesta tasca 
en el nostre país que provenen de diferents cultures.  
 
Objectius 
�

• Identificar les diferents etapes del cicle de transformació del cereal en la producció del pa 
• Identificar diferents eines, màquines i fonts d'energia en les diferents èpoques en relació a 

la manufacturació del pa 
• Desenvolupar actituds de consum responsable 
• Valorar la importància d'una alimentació sana i variada 
• Treballar de manera cooperativa en petits grups 

 
Desenvolupament i dinàmica (cicle d'aprenentatge) 
�

9-10.30h. 
 

• Presentació i idees prèvies, models inicials (30 minuts) 
 

La setmana anterior a l'activitat els alumnes tenen una tasca: han d'investigar sobre l'origen del pa 
i fer-ne un dibuix. El mateix dia l'han de portar per tal que puguem iniciar l'activitat a partir  del que 
ells hagin esbrinat. També hauran de portar un pa que ells mengin normalment per poder observar 
la diversitat de pans que existeix. 
 
Comencem l'activitat amb una mostra de pans i dibuixos dels alumnes. Els educadors  van 
enganxant els dibuixos en un paper d'embalar. A partir dels dibuixos i de les preguntes que queden 
sense respondre ens adonarem de tot el que encara no sabem sobre aquest producte tant 
important per la nostra dieta i que mengem cada dia.  
 
A mesura que avanci l'activitat anirem tornant als dibuixos i anirem estructurant entre tots el  cicle 
del pa. Com a resultat tindrem un mural amb les diferents etapes del cicle.  

 
• Introducció de continguts (3 hores) 
 
El gra  (30 minuts)  
 

Per tal d'entendre el dia a dia dels pagesos que es dediquen al conreu de secà, els educadors 
porten diversos feixos d'espigues i algunes eines a l'aula. Parlarem de com es treballa la terra, 
com creixen les plantes i com es sega el gra per vendre'l. Aquesta explicació va acompanyada 



també de fotografies de camps (com canvien amb les estacions) i dels diferents processos. 
Dedicarem una estona a observar com és una espiga i podrem observar la diversitat de cereals 
que existeix: blat, espelta, sègol, ordi, civada, blat de moro i arròs.  
 
L'activitat pràctica que toca fer és la de desgranar l'espiga, o sigui separar el gra de la palla. Fem 5 
grups i cada un s'encarrega d'un tipus de cereal, que ja serà el mateix per tota la jornada (cada 
grup tindrà una targeta amb el seu nom). Amb les mans i l'ajuda d'unes tisores separarem el gra i 
el posarem en una safata.  

 
El molí (30 minuts)  
 

Cada grup tindrà un morter per tal de moldre el gra i descobrir què és el que surt. Els educadors 
passaran amb un molinet per anar avançant feina. Al final cal passar la farina per uns tamisos per 
separar-la de les pellofes. Cada grup mostra a la resta com és el seu cereal i el resultat del seu 
treball i els educadors mostren uns pots amb les diferents farines més o menys refinades. A partir 
d'aquest treball parlem del procés que es fa per moldre el gra a gran escala. Es mostren 
fotografies de molins que en diferents moments de la història han utilitzat diverses fonts d'energia: 
aigua, vent, tracció animal i elèctrica.  

 
 
(Descans-Hora del pati: els educadors i les dones de Sabores del Mundo preparen l'aula per 

fer el pa) 
 
Les forneres i els forners del món (2 hores) 
�

Les dones de Sabores del Mundo, un col·lectiu de dones immigrants de Sant Cugat, són les 
forneres que vénen a ensenyar-nos a fer pa. Es presenten i ens expliquen pas a pas el que hem 
de fer. Ens ensenyaran a fer pa tal i com el fem aquí i com el fan a llocs tant diferents com són el 
Marroc o Bolívia. Cada grup treballarà amb una farina diferent: farina de blat blanca i integral, de 
blat de moro i d'arròs. 
 
L'objectiu de cada grup també serà fer un pa diferent: pa normal, pa integral, “arepas”, i fins i tot 
pans que es fan a diferents països per les festivitats (pa de Nadal, de Pascua...) Quan cada 
alumne tingui un tros de pa amassat hi haurà temps perquè les dones del col·lectiu ens expliquin 
d'on vénen i com és el seu país. Portaran música i fotografies per tal d'ambientar l'aula. També 
portaran exemples de pa fet per poder veure com ha de ser el resultat. 
�

Quan la massa hagi reposat farem la forma i el decorarem segons convingui. Al finalitzar el matí la  
massa ja estarà preparada per anar al forn. Com que cada alumne fa un pa petit, només caldran 
uns 30 minuts per coure el pa. 

 
 
Segona sessió- tarda (1h. i 30 min) 
 
Els consumidors (45 minuts) 
 
Els educadors arriben a la classe amb els pans cuits. És un moment que cal donar-li molta 

importància ja que tastem el resultat de la feina de tot un dia!  
 
Cada grup ha de preparar-se una presentació del seu pa a la resta de companys explicant 

totes les seves característiques i el cicle que ha seguit al país on s'hagi creat. 
 
A partir del resultat obtingut podem parlar de varis temes: 
 
− Quines farines han estat les millors per fer el pa 
− Què ha funcionat/fallat perquè el pa hagi sortit així 
− El pa és un aliment bàsic per moltes cultures però no totes les persones en poden menjar: 



els celíacs 
− Com ens han sortit uns pans molt diferents depenent de la persona que l'ha amassat i li ha 

donat forma podem parlar de la diferència entre els productes artesanals i els industrials. 
Avui estem aprenent a valorar la forma artesanal de fer el pa. 

�

• Estructuració de continguts  
 

Durant tot el dia a mida que anem veient i experimentant les diferents etapes anem completant el 
mural que servirà com a guia i estructuració dels coneixements adquirits. Aniran sortint les 
relacions entre les diferents parts del cicle i diferents temes que vulguem treballar (climes, 
cultures...). Al finalitzar el cicle, farem un resum de tot el dia perquè quedi tot ben clar 

 
• Aplicació de continguts (30 minuts) 
 

Per acabar la sessió fem una dinàmica per imaginar-nos la següent situació: Som un grup de 
catalans que hem hagut de marxar a viure a un altre país perquè aquí no trobàvem feina. Hem 
decidit crear un col·lectiu per mostrar com és la nostra cultura a gent molt diferent que no en sap 
res, com han fet aquí les dones de Sabores del Mundo. Ens preguntem quin menjar ensenyaríem i 
com ho explicaríem. 

  
Cada grup tindrà uns minuts per pensar-s'ho i exposar-ho a la resta de la classe.  

 
�

 
Material 
�

Primera sessió:  
Paper d'embalar amb el títol: Aprenem a fer pa!  
Els dibuixos o fotografies de les diferents etapes amb el títol escrit   
Fotografies de camps, processos i molins 
Eines i feixos d'espiga 
5 safates, tisores 
5 morters, 5 tamissos, 1 molinet, pots amb diferents farines 
Ingredients i utensilis per fer el pa ( Sabores del Mundo) 
 
Segona sessió: 
Plats i tovallons per posar el pa cuit 
 

Propostes per un treball posterior 
�

- Seguir treballant l'artesania d'alguns productes més i organitzar al final de curs un mercat de  
productes artesans fets pels alumnes a l'escola 
- Entrar dins el projecte de sembrar un metre quadrat de blat a l'hort o al pati de l'escola per 
observar tot el seu cicle. Hi ha escoles de Sant Cugat que ja en tenen experiència, com el 
CEIP Collserola. 
 
 
 
 
 
 
 

 


