
 
 

       
 

 Introducció de continguts (observació de l'entorn, introducció de personatges d'un conte, 

conte del pi d'en Xandri i joc dels animals, 2 hores i mitja). 

 

Tornarem a pujar a l'autocar per fer una volta i poder observar el paisatge rural. Farem dues parades 

per visitar ocupacions de l'espai molt diferents.  

 

                                                  
 

A la Fundació MONA coneixerem un santcugatenc, el David Riba, que ens ensenyarà quina feina 

fan en aquest centre de recuperació de primats. Aquesta instal·lació, en la que viuen uns quants 

ximpanzés recuperats del captiveri il·legal, es va obrir fa uns anys quan l‟ajuntament de Campllong 

va respondre a la proposta d‟una fundació anglesa que es dedicava al tema. La situació de recessió 

de  l„activitat agrícola i ramadera ha afavorit aquest canvi d‟ús.                                           

 

                                                       
 

Ja de tornada, prop de la granja, ens trobarem amb un camp destinat a un “hort solar” (extensió 

plena de plaques solars). És un segon canvi d‟ús del territori. 

 

Arribats a la granja, farem una dinàmica de debat sobre els canvis d‟ús del camp.  

 

Dinar i temps lliure (1h). 

  

 Estructuració de continguts (posta en comú, 30 minuts). 



 

Dinàmica de tancament: 

A partir de l‟observació dels dibuixos que havien fet, farem una reflexió sobre què és el camp i si és 

com ens l'havíem imaginat. Debatrem sobre els canvis que s'estan donant al món rural i del perquè 

d'aquests.  

 

Després tornarem a l‟escola (1h). 

 

Segona sessió (a l'escola, 1h.) 

 

Fabricació de iogurt (una tarda, a la cuina de l’escola).  
Sigui en l‟arribada del viatge, sigui al dia següent, cal escalfar les llets (llet ecològica de la granja i 

llet industrial comprada a un supermercat) i posar-les en “iogurteres” perquè els microorganismes 

facin la seva feina i produeixin el iogurt. Caldrà fer-ho a la cuina de l‟escola i es recomana molt 

aprofitar i fer-ho amb l‟alumnat, ja que forma part del procés de transformació de l‟aliment.  

 

Les iogurteres no seran una altra cosa que una senzilla caixa de cartró amb un edredó o mantes a 

dins en la que posarem pots de vidre ben tancats (amb llet calenta i una cullerada de iogurt) a 

reposar tota una nit. Els pots hauran d‟estar ben marcats per poder diferenciar la llet ecològica i la 

industrial.  

 

En conjunt, entre la feina d‟esclafar la llet, l‟explicació del procés microbiològic (amb el nivell 

adequat per l‟edat) i l‟organització dels pots i iogurteres, es recomana destinar-hi una sessió de tarda 

el dia següent a l‟excursió.  

 

Dibuix del que han trobat. 

Aquesta activitat es pot complementar amb la petició a l‟alumnat de que facin un dibuix sobre el 

que han trobat, en el mateix format (targeta de din A 5, per exemple) que ho havien fet abans de la 

visita. La tercera sessió s‟iniciaria a partir de la comparació dels dibuixos.  

 

Una altra opció és demanar aquest segon dibuix en acabar l‟activitat global.  

 

Tercera sessió (a l'escola, 1h.) 

 

Comparació entre els processos industrials i els ecològics.  
A partir (o no) dels dibuixos que han fet els nois i noies, els educadors/es provocaran una 

comparació entre els processos industrials i els ecològics. Es farà de forma paral·lela amb els dos 

grups, cadascun a la seva aula.  

 

A la Selvatana hem pogut conèixer la producció ecològica que representa una petita part de la 

producció total. Es muntarà, a través de la conversa, un mural en el que es penjaran fotografies del 

cicle ecològic i industrial.  

 

1. Camps de cultiu de l‟aliment de les vaques. 

2. Processament del menjar (xucruts). 

3. Transport del pinso 

4. Alimentació de les vaques. 

5-6. Processos i espais de la reproducció i 

cura de les vaques. 

7. Procés de munyir-les. 

8.  Fabricació de iogurt. 

9. Transport dels productes làctics als punts 

de venda. 

10. Punts de venda. 

 

Joc dels sentits: tast de iogurt. 

Jugarem a esbrinar amb els ulls tancats, en parelles, quin iogurt és el que s‟ha fet a partir de la llet 



industrial i quin a partir de llet ecològica. Apunten a una taula qui l‟encerta i qui no. Però tindrem 

tres iogurts, perquè també hauran de provar el iogurt que consumeixen a l'escola i decidir cap a quin 

iogurt tendeix més. 

  

Apuntarem els resultats en una taula com aquesta: 

 

Nom de 

l‟alumne 

Iogurt ecològic Iogurt 

industrial 

Iogurt escola: 

A quin s'assembla més? 

    

    

 

A partir d‟aquest tast, pensarem quin valor afegit (relacionat amb els gustos de cadascú) tenen els 

cicles ecològic i industrial de la llet i reflexionarem sobre el consum al menjador de l‟escola. 

 

L’acció. 

Per finalitzar l‟activitat, decidirem quines accions volem emprendre relacionades amb el que hem 

conegut. Prèviament s‟hauran pactat amb el professorat quines són les possibilitats de l‟escola: es 

pot introduir el iogurt de la granja a l‟escola? Es pot introduir algun altre iogurt ecològic?  Es 

voldria fer un consum puntual de la llet o el iogurt en algun acte de l‟escola, per aprofitar-lo i 

explicar el que hem après? 

 

A partir d‟aquesta conversa i de prendre alguna decisió, es començarà a organitzar l‟acció, que 

caldrà que el grup acabi de preparar i realitzar posteriorment. 

 

Propostes de treball posterior: 

 Dur a terme l‟acció decidida. El grup podrà comptar amb el suport dels educadors/es. 

 Observació amb microscopi dels microorganismes dels iogurt (cal fer tinció!). 

 

IV-Material necessari (facilitat pels educadors/es de l‟activitat i aportats per l‟alumnat): 

 

Primera sessió: 

Els dibuixos que hagin fet els alumnes com a activitat prèvia.  

Cordill. 

Càmera de fotos. 

Cal venir vestits adequadament; tots els nens hauran d’anar amb botes o calçat esportiu, ja 

que es trepitjaran fems del bestiar. 

A la granja podran comprar llet i iogurts a un preu molt baix en relació a com ho podrien trobar a 

llocs com “Veritas” o “Tot Bo”: la llet es ven a 1 € el litre n litre de llet es ven al Veritas per 0,95 €.  

A un consumidor proper a Campllong, el preu és de 1,10 €. 

Cinc litres de llet es venen a 1 € en cas de restaurants i pastisseries, que compren de 50 a 70 litres 

setmanals. 

 

Iogurt 

Un iogurt de quatre racions es ven a 1,60 €, ja sigui d‟un lloc proper a la granja o bé allunyat de la 

mateixa. 

Un quilo de iogurt es ven a 2,50 € però a escoles 1,95 € i a restaurants 2,20 €. 

 

Segona sessió: 

 

Capsa gran o més. 

Pot per alumne. 

 



Tercera sessió: 

Fotografies de la visita, de cada fase. 

Fotografies del cicle de la llet industrial. 

Sistema per projectar The Meatrix 

8 bols 

4 olles 

8 coladors 

8 draps de cuina 

25 mocadors per tapar els ulls. 

50 culleretes. 

Iogurt de l‟escola. 

 

V-Continguts: 

 

En aquesta activitat ens apropem a la complexitat del concepte de la sostenibilitat: una granja 

ecològica té moltes implicacions: 

- és una feina amb repercussions ambientals, que obliga a una organització molt integrada,  

- és una aposta de vida de gent concreta, que ha tornat al camp amb el projecte de produir de 

manera ecològica, 

- l‟economia de la granja és diferent que la d‟un supermercat, i per tant no trobarem a les 

botigues els mateixos preus, 

- la feina i els productes formen part de la nostra cultura, i moltes paraules del vocabulari de 

la grangera són desconegudes perquè no tenim contacte amb el món rural, 

- els processos microbiològics són cuidats i escollits en funció de la producció i de la recerca 

d‟un producte bo per la salut, 

- etc. 

 

A la granja podrem entendre què és un procés anaeròbic, ja que l‟aliment de les vaques es prepara 

tot compactant l‟herba cultivada i collida per no deixar entrar l‟aire: la olor àcida que desprèn és 

produïda pels microorganismes anaeròbics.  

 

L‟aposta de la grangera és la de servir llet i iogurts preferentment a escoles, tot i que 

econòmicament no és rendible, perquè creu en la necessitat d‟oferir aliments de bona qualitat, 

especialment al món escolar. Segons si ven a supermercats, botigues, cooperatives de consum 

ecològic o escoles, els preus i per tant els beneficis són ben diferents (es pot comprendre bé el 

concepte d‟intermediari).  

 

La cura de les vaques permet entendre molt bé el significat de la “producció ecològica”, ja que les 

vaques són mamífers i l‟alumnat té més difícil entendre el món de les plantes i la seva gestió.  

 

És a dir, que des dels processos microbiològics fins els socials i econòmics, la granja ofereix la 

possibilitat d‟entendre les moltes relacions i implicacions d‟una activitat productiva de l‟àmbit dels 

aliments.  

 

Visita a la granja la Selvatana (28/08/09) 

 

Per arribar a la granja… 

 

Agafem l‟autopista AP-7 en direcció Girona i la seguim fins arribar a la sortida 8 (direcció aeroport, 

Cassà de la Selva). Sortim per aquesta sortida i seguim per la carretera C-25. Cal que passem un 

peatge que val 5,10 €. Seguim rectes fins que ens trobem amb la primera rotonda i prenem la tercera 

sortida (direcció C-25, Platja d‟Aro, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva i Riudellots de la 



Selva). A la següent rotonda fem el mateix que l‟anterior: prenem la tercera sortida direcció C-25. A 

la tercera rotonda que ens trobem anirem en direcció Cassà de la Selva. Arribarem a Riudellots de la 

Selva i prendrem la quarta rotonda en direcció a Campllong, que és la primera sortida. A la 

cinquena rotonda prendrem la primera sortida i farem el mateix amb la sisena i penúltima rotonda. 

Arribarem a Campllong, on veurem un restaurant famós d‟allà que es diu Can Barris. A l‟última 

rotonda agafarem la segona sortida, no la primera. Veurem el restaurant Can Xiquet, que es troba a 

la dreta, i just després cal frenar i entrar a la dreta. La sortida per arribar a la granja no es troba 

senyalitzada i és un camí de sorra.   

 

A la granja... 

 

Hem presentat el document a la senyora Anna, que ens ha fet un volt per la granja. Ens ha ensenyat i 

explicat moltes coses en relació al tractament de les vaques i l‟obtenció de la llet. També hem pogut 

veure els camps de conreu i de què s‟alimenta el bestiar. Durant l‟explicació se‟ns han acudit 

algunes idees que els nens poden treballar al llarg de la sortida. Exemples: 

- aprendre a distingir entre la fase aeròbica i l‟anaeròbia 

- aprendre a distingir entre les diferents plantes i el funcionament de l‟associació de conreus 

- aprendre a distingir entre els diferents cereals (ordi, civada...) 

- aprendre alguns dels bacteris que es troben presents en el sòl i com cada un d‟ells absorbeix 

un tipus de nutrients determinat 

- estudi de la consanguinitat a partir de l‟arbre genealògic de les vaques 

 

Notes informatives... 

 

És molt probable que els nens no vegin munyir a les vaques, ja que es munyen a les 9.30 h del matí 

i fins a les 17.30 h de la tarda no es tornen a munyir. Per tant, si interessa que els nens vegin aquest 

procés seria convenient que sortissin abans de l‟escola.  

 

L‟horari obert al públic és des de les 10 h del matí fins a les 17 h de la tarda, amb la possibilitat, tal i 

com s‟ha dit abans, d‟arribar abans per veure munyir a les vaques. 

 

Es podran proporcionar bosses de plàstic perquè els nens no s‟embrutin la roba. 

 

El temps que es triga per travessar les 7 rotondes és d‟uns 7 minuts aproximadament. 

Preus de venda... 

 

Llet 

 

Tot s‟envasa a mà i cal col·locar-hi les etiquetes corresponents. 

Les botigues solen augmentar el preu de venda entre un 35 i un 40 %. 

 

Els nens de l‟ESO poden... 

Resoldre dubtes als més petits a través d‟una presentació a l‟aula. 

 

Els nens poden plantejar-se coses com... 

Per què es fa servir plàstic per envasar la llet i el iogurt, i no vidre? 

 

A la sortida de la granja, a la dreta, hi ha un hort solar. Amb això es pot plantejar un debat amb els 

nens respecte a la seva gestió i sobre els usos del territori.  

 

 

 


