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Dinàmica de grups Diversió/Trencar el gel Resolució de conflictes
Amo de cec 1

Joc del bastó1

Teranyina humana 1

xafarderies 1

Amo de cec 1

Joc del bastó1

Teranyina humana 1

xafarderies 1

Amo de cec 1

Joc del bastó1

Teranyina humana 1

xafarderies 1

Dibuixant totxos 2

Cercle de valoració final 1

Macedònia de fruites 1

Intercanvis numerats 1

Atenció fràgil 2

Picant l’ullet 1

Exercici de concentració 1

Dibuixant totxos 2

Cercle de valoració final 1

Macedònia de fruites 1

Intercanvis numerats 1

Atenció fràgil 2

Picant l’ullet 1

Exercici de concentració 1
Estany de peixos 3

Flaix 1

Plegant paper 2

Sabotejador 3

Debat 3

Si - No 1

Estany de peixos 3

Flaix 1

Plegant paper 2

Sabotejador 3

Debat 3

Si - No 1
Jocs amb Targetes 
d’emocions 3

Regles de partida 1

M’ha agradat i no m’ha 
agradat 2

Mou-te si ... 1

La meva casa, el meu 
poble 2

Entrevistes en parella 3

Presentació visual 3
1 – fàcil    2 – intermedi      3 – avançat

INTRODUCCIÓ A LA COL·LECCIÓ DE JOCS I 

METODOLOGIES

Aquesta col·lecció inclou mètodes pedagògics i jocs que pots utilitzar lliure-
ment, seleccionant els més adequats per a la teva feina. Com que hi ha molts 
mètodes i jocs, els hem agrupat i et suggerim quins es poden utilitzar per en-
senyar cada tema. En els capítols Introducció a l’agricultura ecològica a petita 
escala, Producció ecològica d’hortalisses, Producció ecològica de fruita i Ra-
maderia ecològica a petita escala, trobaràs referències constants a aquests mèto-
des. La col·lecció de jocs sobre motivació i sensibilització social també es troben 
agrupats en base a les maneres en que et poden ajudar, en diferents situacions, 
en els processos d’aprenentatge dels membres del teu grup (amb qui treballes 
cada dia).

Et desitgem bona lectura i bon aprenentatge!

METODOLOGIES (JOCS)
DE SENSIbILITzACIÓ SOCIAL I MOTIvACIÓ
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AMO DE CEC                                                                                

Objectiu: Crear confiança entre els participants

Reflexionar sobre diferents models de comunicació

Duració: 15–20 minuts

Procediment:

Els participants han de buscar un company que no coneguin gaire. Un dels dos 
es tapa els ulls, serà el cec; l’altre serà el seu amo. L’ amo del cec mana el cec 
durant cinc minuts i li fa fer el que vol. Després els papers s'inverteixen. Final-
ment el joc s'atura i els participants comenten què han experimentat com a cecs 
i com a amos. Es pot anotar en targetes les seves observacions per reflexionar 
posteriorment sobre les qualitats de la bona comunicació.

Comentaris: Aquest exercici augmenta la interacció entre els participants i 
els permet reflexionar sobre diferents modes de comunicació i estils d'interacció 
entre persones. Alguns amos poden ser molt agressius amb el seu cec. Altres el 
tractaran de manera molt paternal mentre que altres pràcticament l'ignoraran. 
El dinamitzador relaciona aquests comportaments amb el concepte de facilita-
ció.

ATENCIÓ fRàGIL

Objectiu: que els participants es coneguin entre ells i descobreixin la facilitat 
amb què passen per alt detalls senzills.

Materials: Paper i bolígrafs

Duració: 20-45 minuts

Procediment:

1. Els participants se separen en parelles i s’interroguen amb preguntes com 
ara: “quin és el teu llibre o pel·lícula preferit?” Els participants parlen sobre el 
contingut o l’argument del llibre o la pel·lícula durant dos minuts.

2. En acabar l'entrevista, els participants han de respondre les preguntes se-
güents, referides al seu company: 

“De quin color té els ulls?” 
“De quin color és la seva samarreta?” 
“Porta collarets, arracades o ulleres?”
“quin calçat gasta?”, etc.

3. A continuació han de resumir, en un minut, la resposta de la seva parella a la 
pregunta inicial sobre el llibre o pel·lícula.

4. Finalment tenen dos minuts per dibuixar la seva parella sense mirar-la.

Comentaris: Aquest pot ser un joc divertit i ple de sorpreses. Els participants 
s'adonaran de la dificultat de centrar-se en l’altre i com detalls simples poden 
passar desapercebuts.

CERCLE DE vALORACIÓ fINAL

Objectiu: Aprendre a autoavaluar-se, aprendre a avaluar la contribució de 
la resta, aprendre a donar feedback positiu. Aprendre a diferenciar entre una 
opinió sobre una persona i una opinió sobre la seva contribució o comporta-
ment.

Materials: Una pilota tova i petita

Participants: 10-15 persones

Duració: 30 minuts

Procediment:

Al final de la sessió/dia es demana als participants que expressin la seva opinió 
sobre la sessió i sobre la seva participació en aquesta. El dinamitzador agafa la 
pilota i comença el cercle de feedback.

Preguntes suggerides:

què has trobat més útil de la sessió d'avui?
quina part o exercici t'ha agradat més avui?
què has trobat difícil de realitzar o entendre?
Com et sents al final de la sessió? Hi ha alguna emoció negativa de la que t'ag-
radaria despendre’t?

Després de donar el seu feedback, el participant tria un altre membre del grup, 
comenta les contribucions positives d’aquest a la sessió i li cedeix la pilota. és 
important que la valoració sigui del comportament i la contribució, no del par-
ticipant com a persona. Al final del cercle la pilota torna a la persona d'inici.

Preguntes suggerides:

quines tasques va realitzar, el company, bé/eficientment/ amb entusiasme /de-
dicació?
què es va prendre amb més interès?
En quina part va participar més activament?
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DEbAT

Objectiu: Mostrar com diversos factors poden influir en la decisió d'estar 
d'acord o en contra d'un argument.  

Mostrar la facilitat  amb què es pot defensar un argument si varies persones et 
donen suport.

Materials: Dues cadires

Duració: 10 minuts

Procediment:

1. Dos participants seuen en cadires amb l'objectiu de fer un debat públic sobre 
un tema específic determinat amb antelació. També podem demanar als dos 
participants que triïn un tema que els interessi. Un d’ells pot fer d'advocat del 
diable.

2. Les cadires se situen una davant de l’altre.

3. La resta de participants es posicionen a un costat, en una zona “neutral” a 
nivell del buit entre les dues cadires. A mesura que el debat avança han de mou-
re's darrere de la persona que ha fet una declaració que els ha agradat. Si durant 
la discussió/debat canvien d'opinió o no estan d’acord amb alguna de les coses 
que s’han dit, han de canviar darrere l'altra persona.

Comentaris: Aquest exercici demostra molt clarament la dinàmica dels de-
bats. és especialment efectiu si les discussions durant activitats prèvies s'han 
estancat en temes específics sobre els que el grup no està d’acord. Aquests temes 
poden ser el centre dels debats. Ja que el debat es realitza en condicions control-
ades, les emocions perden força i els arguments són més clars. Discutint el tema 
d’aquesta forma es redueixen les tensions.

Com a discussió posterior es pot preguntar als polemistes:

• quin efecte té tenir totes les persones al darrere, donant suport?
• quin efecte té veure que tothom se situa darrere l'altre participant?
I a la resta dels participants:

• què t'ha fet moure? Ha sigut el raonament d'una persona o els errors de 
l'altra?

• quin paper ha jugat el llenguatge no verbal en la teva decisió?

Una variació permet a altres participants prendre el lloc d'una de les perso-
nes assegudes per afegir noves idees. Això fa el debat menys acalorat i permet 
punts de vista addicionals.

Una altra variació s'anomena Han-ji, Na-ji, (que en sànscrit significa “Si senyor” 
i “No senyor”), en que les dues persones assegudes intenten fer aliats en el grup 
fent preguntes trampa, explicant acudits, etc.

DIbUIxANT TOTxOS

Objectiu: Demostrar la dificultat de transmetre informació utilitzant només pa-
raules.

Materials: Dos fulls de paper amb una figura dibuixada.

Duració: 15 minuts

Procediment:

1. Es demana un voluntari i se’l fa seure d'esquena al grup.

2. Se li dona el full amb la figura sense que ningú més la vegi.

3. El voluntari, sense girar-se ni fer cap gest, ha de descriure verbalment la figu-
ra i donar instruccions al grup de com dibuixar-la. La resta del grup ha d'inten-
tar replicar la figura original.

4. En la primera fase del joc no està permès fer preguntes, els participants han 
de dibuixar la figura en silenci. quan el voluntari ha acabat la descripció se li 
dona un segon full. El full conté la mateixa figura, però el grup no ho sap.

5. L'exercici es repeteix amb la segona figura, però ara sí que està permès fer 
preguntes i el voluntari pot contestar-les verbalment (però encara no se li per-
met gesticular). Finalment es comparen els dibuixos amb la figura original.

Comentaris: If time is short, this exercise can stop after the first phase as a 
demonstration of the difficulties of one-way communication. Debriefing should 
concentrate on discussion of the relative ease of one and two-way communica-
tion and the difficulties of only verbal compared to a combination of verbal and 
non-verbal communication. 
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The following questions can be discussed:

“At what point did the rest of the group get confused?”
“What assumptions was the volunteer making?”
“What would have made it easier for the group to understand (analogies such 
as bricks, geographic directions)?”
This diagram is good because, if described clearly it can be drawn accurately. 

ENTREvISTES EN PARELLA

Objectiu: Descobrir què espera del curs cada participant i conèixer les seves 
personalitats. 

Al final del curs; avaluar els resultats. 

A l'inici del curs; ajudar els participants a relaxar-se.

Materials: Paper, bolígrafs

Duració: 20-45 minuts, segons nombre de participants

Procediment:

1. S'agrupen el participants en parelles. Es demana als participants que entre-
vistin la seva parella centrant-se en preguntes de l’estil:  “Com et dius?”, “D'on 
vens i a què et dediques?” , “Per què participes en aquest curs?”, “que esperes 
aprendre?”, “Tens experiència prèvia en mètodes participatius?”, “Digues dues 
coses bones que et passessin l'any passat?” és recomana fer tres preguntes rel-
acionades amb la feina i tres relacionades amb la família. 

2. Passats cinc minuts d'entrevista, el grup es reuneix i els participants han de 
fer un resum, d’un minut de duració, del que han après sobre la seva parella.

ESTANy DE PEIxOS

Objectiu: Implicar els participants simulant un debat amb punts de vista oposats.

Materials: Cadires

Duració: 50 minuts, segons la mida del grup

Procediment: Els participants seuen en cadires en cercle. A més hi ha un 
cercle interior de tres participants als quals s’ha assignat la tasca següent: de-
batre una tema controvertit. Un dels tres serà el moderador del debat.  Les per-
sones del cercle exterior no poden parlar. Si volen intervenir han d'agafar la ca-
dira i entrar al cercle interior. Un cop al cercle interior no es pot tornar al cercle 
exterior. Al final és probable que tothom acabi al cercle interior.

Comentaris: Aquesta tècnica emfatitza la participació i motiva tothom a in-
tervenir en els debats. Al mateix temps permet reflexionar sobre els temes pro-
posats.

ExERCICI DE CONCENTRACIÓ

Objectiu: Aquest exercici pot servir d’escalfament. Si es repeteix diàriament, 
al cap d’un temps se’n pot augmentar la complexitat.

L’objectiu és millorar la concentració dels participants i l’habilitat de resoldre 
tasques cada cop més complexes.

Materials: 1 pilota….2 pilotes….3 pilotes….

Duració: 5-10 minuts

Procediment:

Al principi s'utilitza una sola pilota. Els participants han de fer una rotllana i 
passar-se la pilota entre ells sense que ningú toqui la pilota més d'un cop. quan 
tothom hagi rebut la pilota una vegada cal repetir la seqüència exacta de pas-
sades.

Al cap d’uns dies (5-10) es pot intentar amb dues pilotes. El procés és el mateix, 
però un cop la primera pilota passa per la meitat del recorregut la persona que 
ha començat tira una segona pilota que ha de seguir la mateixa seqüència.

quan es domini el joc amb dues pilotes, es poden triar variacions més compli-
cades. Per exemple, que una pilota s’hagi de passar amb les mans i l'altra amb 
els peus.

Comentaris: A mesura que els participants menys avantatjats milloren, 
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guanyaran confiança en la seva capacitat per aprendre habilitats noves.

fLAIx

Objectiu: Tenir una primera impressió de l'humor i les opinions del grup. De-
terminar qualitativament si s'han assolit els objectius del taller. Es pot utilitzar 
en qualsevol moment per avaluar la dinàmica del grup. 

Duració: 10-15 minuts, segons la mida del grup

Procediment:

Els participants i el dinamitzador seuen en rotllana i el dinamitzador fa un preg-
unta molt directa dirigida a tot el grup. Cada persona ha de respondre amb una 
afirmació curta. El joc es diu “flaix” per la rapidesa de les opinions, ja que cada 
participant hauria d'utilitzar un màxim de trenta segons. No està permès dis-
cutir durant el flaix.  Opcionalment, el dinamitzador o algú escollit per aquest 
escriu la idea general de cada resposta en targetes i les agrupa. 

Comentaris: Aquesta tècnica és especialment útil quan els dinamitzadors 
perceben que  diverses persones dominen la dinàmica del grup i s'esforcen 
massa en influenciar les decisions. és millor que una votació perquè tothom 
té l'oportunitat d'expressar una opinió. Un altre ús d'aquesta tècnica és com a 
complement o alternativa al humoròmetre diari. Els dinamitzadors poden fer 
preguntes com: “què t’ha semblat el dia d’avui?”, “què esperes de la jornada?”, 
“què  esperes de demà?”  

També es pot realitzar un flaix no verbal, mitjançant targetes anònimes, després 
de la valoració final, per donar l'oportunitat als participants de valorar si el curs 
ha valgut la pena.

INTERCANvIS NUMERATS

Objectiu: Fomentar la observació de les dinàmiques del grup.

Materials: Trossos de paper numerats, un per a cada participant

Duració: 5-15 minuts

Procediment:

1. Els participants seuen en rotllana. Se’ls diu: “Us passarem un tros de paper 
amb un número escrit. Si us plau no digueu el número a ningú.” 

2. Es distribueixen els papers i es donen les instruccions següents: “Diré dos 
números, per exemple 5 i 9. Les persones amb aquests números s’han d’iden-

tificar i intercanviar-se el lloc. Jo intentaré aconseguir un dels llocs abans no 
l’ocupin. El jugador que perdi el seient se situarà al centre de la rotllana i dirà 
els següents dos números”

Comentaris: és important que tothom conegui quin és el número més alt.

JOC AMb CARTES D’EMOCIONS

Objectiu: que els participants es coneguin entre ells    

Primers passos per establir una dinàmica de grup

Materials: Cartes d’emocions. Es poden aconseguir a internet amb el nom 
d’EmotionCards. El doble de targetes que participants (unes 50 targetes)

Temps: 25-30 minuts, segons la mida i loquacitat del grup.

Procediment:

Les cartes d’emocions són unes cartes multipropòsit, petites i resistents que 
contenen fotografies artístiques. qualsevol que les miri pot fer les seves associa-
cions instantànies. D’aquesta manera, les experiències i sentiments personals es 
poden expressar més fàcilment amb paraules perquè són visualitzables. Aques-
tes targetes es poden utilitzar tant en treball cara a cara com en grups grans.

Les cartes d’emocions es reparteixen sobre una taula o al terra. Els participants 
n’han d'escollir una.

Familiarització: al començament de l'activitat, es demana als participants que 
escullin una de les cartes: «Tria una carta que digui alguna cosa personal de 
tu». A continuació cada participant s'ha de presentar utilitzant la seva carta. 
D'aquesta manera es familiaritzen entre ells de manera creativa.

Descobrint expectacions: amb les cartes d’emocions es poden conèixer les ex-
pectatives que tenen els participants del taller. Els participants trien una de les 
cartes d’emocions que consideren que contesta la pregunta: «quina imatge rep-
resenta el que vols aconseguir al llarg del taller». Es fa una volta pel grup de-
manant els participants que expliquin les seves eleccions.

Valoració: es poden utilitzar les cartes d’emocions al final del curs per valo-
rar-lo. Preguntes suggerides: «què t’ha aportat el curs? quina de les imatges 
representa millor aquesta aportació?» o «quin seria el teu següent pas? què po-
saràs a la pràctica en el teu dia a dia? Tria la imatge que representi millor la teva 
resposta». Amb l'ajuda de les cartes cada participant fa la seva valoració. A les 
instruccions del joc hi ha altres suggeriments per utilitzar les cartes d’emocions. 
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Debat sobre els projectes d'aprenentatge:  Les cartes s’escampen sobre una taula. 
Els participants han d'escollir una carta que respongui les preguntes següents: 
«quina imatge reflecteix un estat en el que t’hagis trobat durant el projecte 
d'aprenentatge?» o «què ha estat útil durant el projecte?». A continuació, cada 
participant presenta la seva carta al grup. D'aquesta manera fins i tot els més 
tímids i reservats participen al debat. Les EmotionCards fan que perspectives i 
experiències diferents siguin accessibles a tothom.

Comentaris: Aquest exercici es pot utilitzar amb finalitats molt diverses

JOC DEL bASTÓ

Objectiu: Demostrar les dificultats naturals de treballar en equip, fins i tot 
quan hi ha un objectiu comú

Materials: 1 bastó llarg

Participants: 6-12

Duració: 20 minuts

Procediment:

Els participants s'han de repartir entre els dos costats d'un bastó. Tothom ha de 
posar un dit sota el bastó aguantant-lo horitzontalment. L'objectiu és intentar 
portar el bastó al terra, començant amb el bastó a l’altura del pit. Procediment: 
es recomana estar en silenci (almenys inicialment); no està permès tenir més 
d'un dit tocant el bastó; és obligatori que tots els participants tinguin un dit sota 
el bastó en tot moment.

LA MEvA CASA, EL MEU PObLE

Objectiu: Explorar la subjectivitat de la percepció de l'entorn, i el paper de 
l'individu, la família i el grup social.

Materials: Pissarra blanca, retoladors

Duració: 45-50 minuts

Procediment:

Cada participant dibuixa la seva casa i el seu poble. A partir dels dibuixos es 
crea un debat.

Comentaris: Aquest exercici funciona millor en participants amb diferents 
orígens i cultures. Una variació és que els participants dibuixin la seva casa en 
el passat, el present i el futur.

MACEDòNIA DE fRUITES

Objectiu: Despertar i activar el grup, especialment després de dinar o després 
d'una activitat llarga i passiva.

Formar sub-grups, amb noms fàcils de recordar, per a futures activitats de grup.

Materials: Cadires en rotllana; una menys que el nombre de participants i 
dinamitzadors.  Si hi ha prou cadires es poden preparar amb antelació en una 
altra sala. Si no, cada participant pot portar la seva cadira.

Duració: 10 minuts

Procediment:

és una activitat semblant al joc de les cadires.

1. Es decideix el nombre de grups, ja que aquest determina el nombre de fruites 
necessàries.

2. Els participants seuen a les cadires. El dinamitzador comença el joc al mig de 
la rotllana.

3. Es demana als participants el nom de tantes fruites com subgrups hi hagi, 
per exemple quatre fruites si hi ha quatre subgrups. Una manera de fer els sub-
grups i escollir les fruites és la següent. Es demana a una persona el nom d’una 
fruita, a la següent persona de la rotllana un altre i així successivament fins as-
solir el nombre desitjat. La següent persona de la rotllana diu la primera fruita 
escollida, la següent la segona i així fins que tothom, inclòs el dinamitzador, té 
un nom de fruita.

4. Si és necessari es poden escriure les fruites en un paper o una pissarra, espe-
cialment si n’hi ha més de cinc.

5. Per comprovar que tothom té clara la seva fruita, es fa una ronda de prova en 
que cada persona aixeca la mà quan es crida la seva fruita.

6. La persona del mig diu el nom d'una de les fruites. Tots els participants amb  
aquesta fruita han de canviar de cadira. La persona del mig també ha d'intentar 
seure.

7. Una persona queda al mig i repeteix el procés d'anomenar una altra fruita. 
quan es diu “macedònia”, tothom ha de canviar de cadira.

Comentaris: Aquest exercici pot ser molt divertit. Els participants s'anima-
ran ràpidament gràcies al caos organitzat. Per això és necessari que el dinamitz-
ador aturi el joc quan ho vegi oportú. 
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M’hA AGRADAT I NO M’hA AGRADAT

Objectiu: Valorar la sessió o el dia.

Promoure la reflexió oberta dels participants.

Duració: 10-20 minuts

Procediment: 

Aquest exercici consta de dues parts. Els participants formen una rotllana, o 
una U de manera que hi pugui haver contacte visual entre tots ells.  

1.  Un darrere l'altre els participants han de completar la frase: “No m'ha agra-
dat que...”

La frase pot fer referència a qualsevol cosa que hagi passat durant la sessió o el 
dia. Els participants són lliures de dir tantes frases com desitgin o bé no dir res. 
Ningú pot comentar ni criticar el que els altres diuen.

2. Un cop acabada la primera part és repeteix el procés completant la frase: 
“M'ha agradat que...”

Comentaris: és important seguir l'ordre indicat per tal que l'exercici acabi 
amb un to positiu. El dinamitzador comença i ha de ser tant honest com espera 
que siguin els participants. També es pot acabar l'exercici demanant que comen-
tin  alguna cosa positiva que considerin la seva contribució personal al grup. 
Això pot ajudar a millorar l'autoestima.

Una variant és escriure anònimament les crítiques positives i negatives en tar-
getes de colors i enganxar-les a la paret a la vista de tots. Es pot reservar un 
espai  per a suggeriments i animar els participants a comentar que els agradaria 
que canvies.

Finalment, una alternativa més curta, però més introspectiva, consisteix en de-
manar als participants que escriguin per a ells mateixos què els ha agradat i què 
no. D’aquesta manera s’assoleix la reflexió però no el feedback cap al grup ni 
cap al dinamitzador.

MOU-TE SI ...

Objectiu: Activar el grup, trencar el gel.

Duració: 5 minuts

Procediment:

1. Els participants fan una rotllana, drets o asseguts.

2. El dinamitzador pensa una categoria de persones, per exemple: fumadors, 
propietaris de cotxe, habitants d'una ciutat determinada, aficionats al futbol, 
etc. i crida - “Mou-te si ets....”. Les persones que formen part de la categoria es 
mouen al centre de la rotllana.

3. Es repeteix el procés fins que tothom és al mig.

Comentaris: Un exercici ràpid i actiu. Una variació podria incloure temes 
relacionats amb el taller. Per exemple:

 “Mou-te si t'agradaria començar les activitats més d'hora”
 “Mou-te si vols més temps de treball en grups petits”

PICANT L'ULLET

Objectiu: Donar un bon descans al grup. 

Millorar la concentració del grup.

Materials: Cadires

Duració: 15-20 minuts

Procediment: Els participants formen una rotllana de cadires de manera que 
cada cadira té assignats un pres i un guardià. El pres seu a la cadira, mentre que 
el guardià se situa darrera amb les mans a l'esquena. Ha de quedar una cadira 
sense pres. El guardià sense pres ha de picar l'ullet a un pres, el qual s’ha d'es-
capar del seu guardià i seure a la cadira lliura. Aquest darrer ha d'evitar que 
el pres s’escapi agafant-lo amb prou antelació. El guardià sense pres va picant 
l'ullet a diferents presoners fins que algun aconsegueix escapar i el guardià que 
l’ha perdut pren el relleu.

PLEGANT PAPER

Objectiu: Demostrar que fins i tot instruccions simples poden ser mal interp-
retades pel receptor, especialment si s'utilitzen paraules ambigües o el receptor 
no sol·licita (o no pot sol·licitar) aclariments.

Materials: Diversos fulls (els fulls quadrats són preferibles, ja que els parti-
cipants creatius poden crear un triangle doblegant-los de cantonada a cantona-
da).

Duració: 5-10 minuts



22 23Col·lecció de metodologies (jocs)Col·lecció de metodologies (jocs)

Procediment: 

1. El dinamitzador selecciona quatre participants i els fa venir al davant, de cara 
a la resta del grup.

2. Es dona a cada voluntari un full de paper i les regles següents: 1. Cal mantenir 
els ulls tancats durant l'exercici 2. No està permès fer preguntes.

3. Es dona les instruccions següents als participants. El primer pas és doblegar 
el full per la meitat i tallar la cantonada inferior dreta. A continuació cal tornar 
a doblegar el paper i tallar la cantonada superior dreta. Finalment repetir la 
operació tallant aquest cop la cantonada inferior esquerra.

4. Els participants obren els ulls i mostren el seu full a l'audiència.

Comentaris: Hi ha una gran probabilitat de que els resultats difereixin. Uti-
litza les següents preguntes per començar el debat:

• quines paraules de les instruccions podien ser interpretades de maneres 
diferents?

• Com es podrien millorar les instruccions per reduir l'ambigüitat?
• Com es pot incentivar la gent a demanar aclariments quan no entenen qu-

elcom?

PRESENTACIÓ vISUAL

Objectiu: que els participants es coneguin entre ells i expressin el què espe-
ren del taller.

Materials: Mural, fulls, retoladors

Duració: 50-60 minuts

Procediment:

Els participants escriuen en fulls de paper informació personal, com ara nom, 
lloc de naixement, organització d’on provenen, expectatives del taller, etc. Tam-
bé poden dibuixar-se en el context del taller o expressar-se amb imatges i en-
ganxar-les en un mural, si el temps ho permet.

A continuació cada persona es presenta breument (dos o tres minuts com a 
màxim).

quan tothom s'hagi presentat, el dinamitzador pot fer o demanar comentaris 
sobre temes com els diferents orígens dels participants o l'edat sumada de tots 
els participants, que representaria els “anys d'experiència” que intervenen en 
el taller.

REGLES DE PARTIDA

Objectiu: Determinar en detall què esperen i desitgen els participants de la 
sessió o del taller.

Establir regles de partida en el grup.

Materials: Fins a cinc trossos de paper petits (aproximadament 4x6 cm) per a 
cada participant, bolígrafs, murals, cinta adhesiva

Duració: 15-45 minuts

Procediment:

1. Es preparen tres murals titulats: “Contingut”, “Format” i “Detalls pràctics”.

2. Es demana als participants que escriguin a cada tros de paper alguna cosa 
que esperin, o no, de la sessió. Aquesta pot ser relacionada amb el contingut, el 
format o detalls pràctics (no permetre fumar, que tothom ajudi a la cuina, etc.)

3. Els participants enganxen els trossos de paper al lloc apropiat, agrupant tots 
els trossos relacionats amb un mateix tema o idea. Per exemple, tots els papers 
relacionats amb l'organització del menjar estarien en un mateix lloc al pòster 
“Detalls pràctics”. En grups més nombrosos és recomanable afegir més murals 
– per exemple; “Format del debat”, “Presa de decisions”, etc.

4. Amb les expectatives organitzades d'aquesta manera, es poden debatre i ar-
ribar a un consens sobre quines seran les regles de partida. D’aquesta manera 
es pot respondre amb antelació a les expectatives que podran o no podran ser 
satisfetes.

Comentaris: Aquesta activitat crea un registre visible del que espera la gent 
de la sessió. Permet determinar el nivell de consens inicial i treballar per inten-
tar millorar-lo. és útil tornar a consultar els pòsters durant l’avaluació final de la 
sessió, per veure fins a quin punt s'han satisfet les demandes dels participants. 
Una opció és donar uns quants gomets a cada participant perquè les enganxi al 
costat de les expectatives que, per a ell, s'han satisfet.

SAbOTEJADOR

Objectiu: Demostrar la facilitat amb què es pot pertorbar la comunicació i el 
treball de grup.

Crear una estratègia per reconèixer i evitar el sabotatge.

També adequat per cohesionar i vigoritzar el grup.
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Materials: Cadires

Duració: 15 minuts o més

Procediment:

1. Es divideixen els participants en trios. En cada grup hi ha d'haver tres papers: 
emissor, receptor i sabotejador. L'emissor i el receptor seuen cara a cara mentre 
que el sabotejador té llibertat de moviment. L'emissor ha de comunicar certs 
aspectes de la seva feina o vida al receptor. El sabotejador ha de dificultar l'in-
tercanvi de manera no violenta.

2. Poden haver-hi sabotejadors mòbils, com ara el dinamitzador o participants 
sense grup.

3. Cada dos minuts es canvien els papers. Cadascú hauria de provar els tres 
papers almenys un cop.

Comentaris: és essencial guardar temps al final de l'exercici per discutir les 
experiències. Per establir una estratègia de grup cal fer que els participants re-
flexionin sobre com s’han sentit

“Com ha estat això de ser un sabotejador o ser sabotejat?”
“Has trobat fàcil o difícil d’interrompre la conversa?”

A continuació es demana als participants que pensin en diferents tipus de bar-
reres comunicatives que s'hagin trobat en el passat i ho anotin. Per exemple: 
interrupcions (respostes/preguntes), mala educació, generació de sorolls, excés 
de moviments, manca de serietat, etc.

Després es demana els participants que pensin maneres de superar el sabotatge, 
sabotejant el sabotejador:

“Com has tractat o podries haver tractat el sabotejador?”
“De quina manera un grup pot tractar els sabotejadors individuals?”

Es poden escriure aquetes estratègies a part. Per exemple:  ignorar educada-
ment, interrompre educada/clarament, parar el debat, parlar amb el sabotejador 
(en públic o en privat), admetre o posposar la interrupció, desviar l'atenció del 
sabotejador (formant subgrups o assignant tasques), utilitzar-lo per  debatre, 
demanar ajuda als altres, marxar. Es poden enganxar a la paret perquè tothom 
les pugui llegir i ser referenciades durant la resta del taller.

Aquest exercici és especialment útil si el grup conté membres disruptius, ja que 
els pot ajudar a reflexionar sobre el seu comportament i permetre al grup crear 
estratègies per manejar-los. També pot preparar el grup per a situacions d’ent-
revistes potencialment difícils a camp.

Més important, de totes maneres, és el fet d'introduir el concepte de sabotatge al 
grup sencer i crear estratègies per evitar-lo. Durant la resta del curs pot ser que 
els participants s'autoregulin sense la intervenció del dinamitzador. qualsevol 
interrupció pot ser rebuda amb crits de “sabotatge”.

SI - NO

Objectiu: que els participants afrontin els seus sentiments, pors i prejudicis 
associats a membres de grups marginats.

Conscienciar sobre les situacions de desigualtat, conèixer altres experiències i 
sentiments.

Materials: Dos cartells de paper amb SI o NO escrit.

Duració: 30-45 minuts, en funció de la mida i expressivitat del grup.

Procediment: 

1. Els participants se situen al centre de la sala.

2. Els cartells amb SI o NO se situen en parets oposades de la sala.

3. El dinamitzador o una persona assignada llegeix d'una a una les afirmacions 
enumerades més avall.

4. Els participants decideixen la seva opinió sobre l'afirmació i se situen en el 
continu si-no en funció d'aquesta.

5. Els participants observen la seva pròpia posició i la de la resta del grup.

6. Un cop llegides totes les afirmacions, els participants valoren, expliquen i 
justifiquen les seves decisions a la resta del grup.

Annex:

1. Contractaria un gitano per a feines a casa meva.

2. Acceptaria que l'amic del meu fill fos membre dels testimonis de Jehovà.

3. Acceptaria que el professor del meu fill adolescent sigui obertament gai.

4. Acceptaria treballar en la mateixa cambra amb un company de feina cec.

5. El professor del meu fill està sovint de baixa, perquè un dels seus fills està 
constantment malalt. Ho entenc i ho accepto.
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6. Encara que tingués molt a feina, ajudaria un company nou amb paciència i 
ganes.

7. No em suposa cap problema comunicar-me amb clients en cadira de rodes.

8. En el grup d’horticultura que dirigeixo, permeto participar a membres amb 
síndrome de Down.

9. Contractaria un advocat transsexual, si demostrés ser el candidat més apte en 
base al seu currículum vitae i la seva entrevista.

10. No em suposa cap problema anar de vacances amb algú de la meva colla 
amb dificultats auditives.

TERANyINA hUMANA

Objectiu: Crear cohesió i eliminar la sensació de jerarquia dins del grup. 

Duració: 10-15 minuts

Procediment:

Els participants formen una rotllana. Estiren i creuen els braços endavant. 
Tanquen els ulls, avancen lentament cap al centre de la rotllana i, amb cada mà, 
agafen la mà d'un altre participant. El dinamitzador ha d'impedir que s'uneixin 
tres mans o que s'agafin canells enlloc de mans. quan tothom ha agafat dos 
mans fermament, el dinamitzador diu als participants que obrin els ulls i que 
han de desenredar la teranyina humana. La teranyina pot acabar en uns quants 
cercles de participants, a vegades enredats entre ells. Cada repetició de l'exercici 
tindrà resultats diferents.

Comentaris: Aquest exercici serveix per trencar el gel al començament del 
curs.

xAfARDERIES

Objectiu: Practicar, experimentar i fomentar el pensament positiu.

Millorar la confiança i autoestima dels participants.

Materials: Cadires en grups de 3 o 4

Duració: 10-15 minuts

Procediment:

Els participants seuen en grups de tres o quatre, de manera que una persona de 
cada grup doni l'esquena als altres.

La resta del grup ha de fer comentaris positius sobre la persona que els dona 
l'esquena. Com si parlessin d'ell a la seva esquena però només de manera posi-
tiva. Per exemple: “He vist la paciència  amb què cuida les cabres de la granja, 
deu ser un bon pare. Li agraden els animals, és una persona sensible.”

Parlen durant 3-4 minuts sobre una persona i van canviant papers fins que tot-
hom ha rebut els comentaris positius.

Comentaris: és necessari que els membres del grup es coneguin una mica 
entre ells.
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AbUNDàNCIA I ESCASSETAT

Objectiu: Definir les nostres necessitats reals i distingir-les dels desitjos ma-
terials, que fomenten una mentalitat consumista.

Materials: Notes adhesives (post-it) per a cada participant, preferiblement 
de dos colors diferents, pissarra o paper DIN A3

Duració: 30-45 minuts

Procediment:

1. En el paper DIN A3 o pissarra es creen dues columnes: 

"Necessitats essencials per a la supervivència" 

"Necessitats consumistes – desitjos materials prescindibles"

2. Per tal d'agilitzar l'exercici el dinamitzador pot fer preguntes de l’estil:  “Ima-
gina que certa necessitat no es pogués satisfer. què passaria? Si amenaça la 
teva supervivència és una necessitat essencial (per exemple: aire, aigua, menjar, 
contacte humà, desenvolupament personal, etc.). Si no amenaça la teva super-
vivència, probablement és una necessitat consumista (per exemple: tabac, joies, 
moda, etc.)

3. Cada participant escriu les seves necessitats en notes adhesives de diferents 
colors i les enganxen a la pissarra, sota la columna adequada.

4. Acabada la tasca anterior, comença la discussió sobre els factors clau que 
determinen el consumisme. és una oportunitat per recordar quines són les 
necessitats reals i diferenciar-les dels nostres desitjos, creats per tècniques de 
màrqueting destinades a incrementar el consum (per exemple: telèfons mòbils, 
cotxes ràpids, últimes modes).

5. Durant la discussió, s'ha de deixar clar que el concepte d'abundància es refe-
reix a un estat on totes les necessitats essencials són satisfetes, i l'escassetat només 
existeix quan no es pot assolir l'estat anterior. La natura és l'exemple perfecte 
de mecanisme d'abundància, on els recursos són abundants i perduren gràcies 
a un equilibri ecològic molt complex. L'escassetat és un concepte artificial creat 
per l'economia contemporània, perquè els grans beneficis només són assolibles 
limitant l'accés de les persones als béns essencials. Aquests béns haurien de ser 
gratuïts si la gent s'esforcés a ser autosuficient (cultivés les seves verdures, per 
exemple) i els intercanviés amb altres bens (amb els veïns, per exemple). Per tal 
d'assolir l'estat natural d'abundància és necessari canviar els hàbits consumistes 
i reduir deliberadament els desitjos que els provoquen. Assolir l’abundància no 
és qüestió de la quantitat de recursos o béns materials, sinó la conseqüència de 
la nostra actitud mental respecte les necessitats essencials.
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Comentaris: This exercise will help raising awareness and distinguishing 
between true needs and desires, and turns the participants' attention to a na-
tural way of life, which is certainly plentiful. At the same time it points out 
that abundance can be experienced by the conscious consumer through limiting 
consumption. It would be great progress, if we created a self-sufficient society 
and accept to consume the food produced by ourselves or by the community 
where we live.

Another important step is for instance to accept the seasonality of food as a 
result of the climate and local varieties available: as opposed to wanting to con-
sume fresh vegetables in the winter, we can consume dried good which have 
been prevoiusly stored in our basements. 

ANàLISI DE PARAULES

Objectiu: Entendre paraules complexes

Materials: -

Duració: 20 minuts

Procediment: 

Algunes paraules complicades poden ser simplificades trobant les seves arrels i 
paraules amb sons similars. Això pot aclarir el seu significat real.

Els participants han d'analitzar paraules complexes i intentar deduir-ne el sig-
nificat sabent el significat de les paraules a partir de les quals estan formades.

APRECIANT L’ADOb vERD – DISCUSSIÓ D’UN víDEO

Objectiu: Conèixer el valor de l’adob verd per millorar la fertilitat del sòl i 
controlar les males herbes.

Materials: Projector, pantalla (connexió a internet si cal), pissarra

Participants: 3-15 persones

Duració: 35 minuts

Procediment:

1. Revisar el coneixement que té el grup de la importància de la matèria orgà-
nica/humus per a la fertilitat del sòl (5 minuts). Una opció és fer preguntes com 
ara: Com garantim que els cultius obtinguin prou nutrients? De quins mètodes 
disposem per protegir la fertilitat del sòl?

2. Explicar el concepte d’adob verd si el grup no hi està familiaritzat.

3. Escriure unes quantes preguntes a la pissarra abans de mirar el vídeo (5 mi-
nuts)

4. Veure el vídeo (10 minuts).

5. El grup fa una llista de beneficis de l’adob verd (5 minuts). 

6. El grup discuteix els inconvenients de l’adob verd (3 minuts).

7. En grups petits de quatre persones, es pensen maneres com l’adob verd pot 
ajudar a controlar les males herbes. (3 minuts).

Comentaris: Si és possible, és ideal visitar cultius d’adob verd.

AIxADES I ALTRES EINES: MEMORy (JOC DE MEMòRIA)

Objectiu: Reconèixer diferents aixades (també aplicable a altres eines) i apren-
dre a triar l’eina adequada per a cada feina. 

Materials: Parelles de cartes amb imatges de diversos tipus d’aixades (i altres 
eines), amb els seus noms i instruccions sobre el seu ús. El dors de les cartes ha 
de ser igual per a totes. 

Participants: 2-4 persones

Duració: 20 minuts

Procediment: Els participants juguen en parelles o grups petits. Per torns es 
gira un parell de cartes (que estan cap per avall) i, si contenen la mateixa imatge, 
el jugador se les queda. Guanya el jugador que acaba amb més parelles. 

Comentaris: El joc està pensat per familiaritzar els participants amb la forma 
de cada eina i saber els seu nom i per a què serveix. és un joc d’interior adequat 
per presentar les eines quan fa mal temps. Es poden proporcionar les imatges i 
deixar que els participants preparin les cartes, hi enganxin les imatges i hi ano-
tin els títols. 

bANCALS O fILERES?

Objectiu: Aprendre els avantatges i inconvenients dels bancals i les fileres.

Materials: Paper i bolígraf per prendre notes.
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Participants: 3-12 persones

Duració: 15-20 minuts

Procediment:

1. Es formen 4 grups petits. Cada grup s'ha de centrar en una d'aquestes opcions 
(5 minuts):

grup 1. avantatges dels bancals
grup 2. inconvenients dels bancals
grup 3. avantatges de les fileres
grup 4. inconvenients de les fileres

En acabar es comparteixen les conclusions amb el grup sencer (5 minuts).

2. Es comparen els avantatges generals de cada opció.

3. Si s'escau, es pot introduir a la discussió la idea d'utilitzar bancals permanents 
i bancals aixecats.

Comentaris: Per tenir clara la diferència entre bancals i fileres és molt reco-
manable que els participants hagin vist horts dels dos estils.

CARTES

Objectiu: Les cartes poden contenir informació diversa (espècies, varietats 
locals) i  utilitzar-se per consolidar coneixements.

Materials: Cartes de varietats locals (16-24) amb fotografia i característiques 
com ara: ús, resistència, origen, gust, època de maduració,  etc. és preferible 
tenir targetes duplicades. Pel joc Memory i Peter Black cada varietat ha de te-
nir dues cartes. Pel quartet de fruits el nombre de cartes ha de ser múltiple de 
quatre (normalment 32 o 44) perquè hi ha d’haver quatre cartes de cada família.

Duració: 20-60 minuts

Procediment:
S’expliquen les regles i s’escull un joc.
1. Memory
Es pot jugar al joc Memory tradicional. S’escampen les cartes sobre la taula, 
cara avall. Cada jugador pot destapar dues cartes i, si són iguals, quedar-se-
les.
2. Peter Black
El dinamitzador escull una varietat i en retira una de les dues cartes (quedarà 

desaparellada i serà el Peter Black). El grup ha de seure al voltant de la taula. 
Es barregen bé les cartes i es reparteixen entre els jugadors, que han de treure 
i guardar-se les parelles, si és que els en ha tocat alguna. El jugador que co-
mença, ofereix les seves cartes al jugador de la seva esquerra per tal que en 
prengui una. Si aquest últim, amb la nova carta pot formar alguna parella, 
se la queda i ofereix la resta de les cartes al veí de l’esquerra. I així successi-
vament fins que només queda una única carta – el Peter Black – en mans del 
guanyador, que ha de llegir en veu alta la informació que la carta du sobre la 
varietat. (Cada vegada que es juga s’escull una varietat diferent com a Peter 
Black)
3. quartet de fruits
Tots els jugadors contribueixen d’igual manera a un pot. Es reparteixen les 
cartes i el jugador a l’esquerra del que ha repartit comença. El jugador que té el 
torn, pilla de les cartes del jugador que té a l’esquerra. Després pilla el següent 
jugador i així successivament. Les famílies completes es posen cap per avall 
davant del jugador que les ha completat. quan ja no queden cartes, el jugador 
que ha completat més famílies guanya el pot.
4. El guanyador és el millor (es pot jugar en parelles)
Es distribueixen les cartes entre els jugadors. Es decideix quines característi-
ques es compararan: mida del fruit, resistència, temps de maduració (que es 
poden expressar en números). Cada jugador diposita una carta al centre, cap 
per avall. Un cop tothom ha tirat, es giren les cartes. El jugador que ha tirat 
el valor més gran es queda les cartes del centre. El guanyador és el que acaba 
amb totes les cartes. 

CERCANT UN bON vEí

Objectiu: Veure si els participants coneixen les associacions de cultius.

Materials: Cartes d’hortalisses

Time: 30 minuts

Procediment:

és reparteix una carta per cap. Els participants han de buscar el company òptim 
per a la seva hortalissa observant les cartes dels altres jugadors. Però també ha 
de considerar els interessos de la resta del grup per assolir la configuració òp-
tima. és possible fer associacions de tres persones, sempre que sigui avantatjós 
pels tres membres.

Comentaris: Cada repetició del joc (barrejant cartes) pot acabar amb resul-
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tats diferents. és important que els participants justifiquin les seves associa-
cions al final de cada partida.

COMPARANT MENJADORES I AbEURADORS

Objectiu: Identificar situacions de risc en ramaderia i comentar possibles so-
lucions.

Materials: Models o dibuixos de menjadores i abeuradors

Duració: 45-60 minuts

Procediment:

El dinamitzador mostra els models o dibuixos de diferents tipus de menjadores 
i abeuradors segons el bestiar (gallines, cabres, conills…)

El dinamitzador dibuixa  la pissarra una taula amb un rànquing de valoració 
(del 0 al 5) sobre les característiques:

a) Accés lliure
b) Fàcil de netejar
c) Humitat ambiental
d) Estalvi d’aigua
e) Preu

CABRES

MODEL  1 MODEL  2 MODEL 3 MODEL  4
Accés lliure
Fàcil de netejar
Humitat ambiental
Estalvi d’aigua
Preu
PUNTS TOTALS:

El grup interacciona i discuteix sobre els avantatges i desavantatges de cada 
sistema i decideix una nota del 0 al 5 per a cada característica. 

El dinamitzador suma els punts i obté la puntuació final que resumeix l’adequa-
ció de cada sistema per al bestiar triat.

COMPOSTATGE

Objectiu: Aprendre les condicions òptimes pel compostatge

Materials: Restes de fulles en descomposició agafades en capes (no excessiva-
ment barrejades). Si es fa una passejada es pot aprofitar per agafar-ne del bosc 
o del terra d’un parc.

Participants: 6-12 persones

Duració: 20 minuts – més temps si es fa un passeig pel bosc

Procediment:

1. Observar la caixa o la safata amb el material. Hi ha fulles en descomposició, 
trossos de plantes, terra de bosc. Es poden amagar una o dues fulles amb els 
nervis intactes però amb l’epidermis degradada i fer que els participants, com a 
petit obsequi, busquin alguna cosa bonica en la caixa! Es pot prometre activador 
de compost, i donar als guanyadors un grapat de terra de bosc!

2. Explicar de què es tracta (millor si s’ha visitat el lloc d’origen), i escriure en la 
taula què es necessita per a una descomposició ràpida i per a que les restes de 
plantes esdevinguin de nou nutrients.

3. què alenteix la transformació? Els llocs no massa humit i càlids són els més 
actius. Prenem el bosc com a exemple: hem de posar el compost a l’ombra o en 
una part assolellada del jardí o de l’hort. 

4. Per què als gats els agrada jeure sobre el compost (o els fems)?

Comentaris: és convenient tenir algun lloc on netejar-se les mans a l’acabar.

COMPOSTATGE – PA PER A L'hORT

Objectiu: Experimentar amb la realització de pa i de compost per veure les 
connexions entre els dos processos i aprendre habilitats pràctiques.

Materials: 

a) Ingredients i recepta per fer pa, cuina, forn.

b) Compostatge: una forca per participant, diferents materials compostables 
(materials verds, materials secs), material per cobrir el compost (palla o malla 
de compost).

Materials verds: rebuig de cuina, fems d’animals, el tall de l’herba, etc.

Materials secs: palla, tiges de blat de moro, restes de plantes fibroses, etc.
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Participants: 3-6 persones

Duració: 2 x 90 minuts

Procediment:

a) Elaboració de pa:

Tothom ha de participar en l'elaboració del pa. Mentre es desenvolupa el pro-
cés, s’ajuda a introduir els quatre elements i la connexió que tenen amb l'elabo-
ració de pa.

Terra – la farina (l'ingredient bàsic) i la sal.

Aigua – l'aigua s'afegeix a la farina, per mullar-la i barrejar-la amb el llevat o la 
massa mare.  Els cultius vius (fongs, bacteris) necessiten aigua per viure.

Aire – el llevat (o llevat mare) fa créixer al pa i permet que entri l'aire.

Foc -  l'enfornat completa el procés i transforma els ingredients crus en pa.

b) Compostatge:

1. Es recullen els materials a compostar, explicant la importància de incloure 
una barreja de materials fibrosos (de color marró) i materials fàcilment descom-
ponibles, més humits (de color verd). Això és explicar la raó carbó / nitrogen.

2. Es barregen els ingredients i es construeix la pila de compostatge en capes. 
Una capa fibrosa seguida d’una capa verda i seguida, després, d’una mica de 
sòl o de compost ja fet. S’hi pot afegir farina de roques si és necessari. Si es 
treballa amb diferents tipus de fems animals, també es poden afegir en capes 
alternades.

3. Mentre es construeix la pila de compostatge, cal fixar-se en la seva estructura 
i forma. Cal, també, afegir-hi aigua per aconseguir el grau correcte d’humitat.

4. Un cop formada la pila, s’ha de cobrir amb algun material que la protegeixi 
del vent i de la pluja o el sol excessius. S’hi poden afegir preparats biodinàmics 
per al compost.

5. quan es tomba la pila, tot el procés es pot repetir.

Els quatre elements: 

Com en l’elaboració de pa, si entenem que cal equilibrar els quatre elements, 
terra, aigua, aire i temperatura, podrem aconseguir compost de qualitat òptima. 

Terra – els ingredients materials –materials fibrosos, restes de cuina, fems, palla, 
minerals (p.ex. farina de roques), sòl. 

Aigua – aigua per aconseguir el nivell adequat de humitat a la pila, també tots 
els ingredients contenen aigua. La palla normalment és seca però l’hi podem 
afegir molla, el tall de l’herba probablement té un 80% d’aigua. L’apreciació de 
contingut d’humitat dels ingredients de la pila ajuda a aconseguir el grau d’hu-
mitat correcte (òptim un 50%). La coberta de la pila ajuda a regular la humitat. 
Els microorganismes del compost necessiten aigua per viure i prosperar. 

Aire – l’aire penetra la pila a través de les capes. Segons el material sigui gruixut 
o fi, i també segons sigui fibrós o més tendre? La forma de la pila també afecta 
la quantitat d’aire que hi penetra. Si és massa alta i ample, el centre no rebrà 
prou aire. Si la pila és massa petita, simplement pot assecar-se. El compostatge 
és un procés aeròbic – els microorganismes que intervenen en el compostatge 
necessiten aire per viure.

Escalfor/foc – a diferència de l’elaboració de pa, per compostar no es necessita 
un forn. és l’activitat dels microorganismes la que “cou” el compost. De totes 
maneres, és important que el compost no s’escalfi massa, perquè llavors la po-
blació de microorganismes òptims es veu afectada. Per altra banda, si la pila no 
s’escalfa prou, el compostatge és lent i no es destrueixen les llavors d’adventí-
cies i els patògens (agents de malalties).  

Comentaris: Aquesta activitat demana temps. La idea és presentar el com-
postatge i l’elaboració de pa com a dos processo manuals en els que intervenen 
els quatre elements (terra, aigua, aire, foc/escalfor). 

CONCURS DE COMPOTES

Objectiu: Animar i donar idees per conservar aliments a casa.

Materials: Compotes, melmelades, confitats, fruita dessecada i verdures de 
casa; altres delicadeses en flascons, o dessecades – possiblement alguna ama-
nida, però estrictament amb ingredients de casa! Es poden visitar algunes boti-
gues per agafar idees que puguin ser fetes a casa (ex: albergínies al forn envasa-
des). Safates petites, escuradents per tastar (per evitar produir residus plàstics), 
pissarra per fer anotacions, fulls d’avaluació.

Duració: 20-30 minuts

Procediment:

Si gran part dels participants disposa de compotes, melmelades o confitats fets 
a casa, és possible fer una competició de tast per categories. O es pot fer igual-
ment per diversió, sense competir. Si no és el cas, es pot provar d’obtenir pots 
d’alguna botiga com a forma de promoció. Els productes es col·loquen en safa-
tes numerades i els participants els tasten i els puntuen en el full d’avaluació. 
Així es descobreixen els tresors que s’amaguen en els rebosts rurals. és impor-
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tant que totes les persones que s’hagin atrevit a presentar un producte tinguin 
recompensa. Algunes persones compartiran amablement les seves receptes, en 
cas contrari, el bescanvi pot ser una opció.

Comentaris: No és necessari portar molta quantitat, només una mostra! Per 
fer la competició imparcial el portadors han de mantenir en secret quin és el 
seu producte. és ideal tenir organitzadors imparcials, per rebre els competi-
dors, posar els números, etc. El premi pot ser un quadern de cuina per omplir 
(o amb una o dos receptes interessants), una poma bonica, algun pot especial, 
adhesius amb un dibuix per retolar els pots, flascons decorats, flascons amb un 
nom escrit, qualsevol cosa feta a mà. Fins i tot una planta perenne o un bulb del 
nostre hort.

CONSERvACIÓ D’ALIMENTS

Objectiu: Aprendre a conservar hortalisses durant l’hivern

Materials: Afirmacions vertader/fals (les proposades més avall o similars) en 
fulls individuals, bolígrafs

Duració: 30-45 minuts

Procediment:

1. Cada participant tria una afirmació i decideix si és certa o falsa. A continua-
ció, els jugadors que tenen una afirmació vertadera (en la seva opinió) han de 
buscar altres jugadors amb afirmacions vertaderes. Si l’altre jugador també con-
sidera les respectives afirmacions com a vertaderes, formen un grup i continuen 
la cerca de socis seguint el mateix procés. Els jugadors amb afirmacions falses 
fan exactament el mateix, però associant-se amb altres jugadors amb afirma-
cions falses.

2. El procés continua fins que es formen dos grans grups on tothom considera 
les afirmacions del grup són certes o falses.

3. és probable que alguns jugadors no trobin grup pel fet de tenir afirmacions 
“polèmiques”. Aquestes afirmacions s’han d’examinar en comú fins arribar a 
una conclusió. Fet això, els jugadors marginats s’uneixen al grup adequat.

4. A continuació s’examinen les afirmacions una per una, justificant perquè són 
certes o falses. és comença per un grup i s’acaba amb l’altre.

5. Si hi ha més afirmacions que jugadors, es pot jugar una altra ronda o directa-
ment debatre-les en grup. 

6. En resum: què pot passar amb les hortalisses si no les guardem adequada-
ment (es congelen, panseixen, podreixen, dessequen, se les mengen les rates 
o ratolins, etc.)? quines són les condicions adients per prevenir aquests pro-

blemes (ventilació, temperatura, humitat, lloc desinfectat, lliure de rosegadors, 
etc.)?

Afirmacions:

1. Les hortalisses no s'han de guardar en un lloc amb corrents d’aire, ja que es 
poden deshidratar. El magatzem ha de ser tan tancat com sigui possible.

2. Com més fred sigui el magatzem millor.

3. El magatzem ideal ha d'estar ben ventilat i tenir una humitat moderada.

4. La humitat és més estable en un magatzem amb terra de formigó.

5. No s'ha d'extreure cap capa de la ceba.

6. Les patates s'han de guardar en un lloc il·luminat

7. El colrave i la col s'han de guardar cap per avall en una sitja plena de palla.

8. La sorra on s'enterren les pastanagues i els naps no s'ha de reutilitzar per 
evitar infeccions. 

9. Les hortalisses emmagatzemades no s'han de manipular; és pitjor la pertorba-
ció que el fet que hi hagi una peça podrida.

10. Una petita glaçada no és perjudicial, el congelador també conserva d’aques-
ta manera.

11. Els carbassons i els melons es poden conservar amb un bany de calç

12. Els tomàquets collits verds o poc madurs es tornen vermells.

13. Durant l'hivern els pebrots s'han de guardar en sorra amb la tija cap per 
avall.

14. Els cogombres banyats en clara d'ou es conserven fins Nadal.

15. Les fulles de noguera no només eviten paràsit al bancal, si no també rosega-
dors al celler.

16. La remolatxa crua és una font ideal de ferro i vitamina.

17. és millor guardar les verdures i la fruita juntes, ja que la fruita emet gasos 
que acceleren el procés de maduració.

18. El nap es torna picant si es conserva a una temperatura per sota de 13 °C.

19. Les nyàmeres es poden deixar sota terra durant l’hivern i desenterrar-les 
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quan marxa el fred.

20. Les pastanagues també es poden deixar sota terra, però s’han de tapar amb 
fulles i fems.

21. Les hortalisses d’arrel, bulb o tubercle (per exemple la patata) s’han de deixar 
assecar una mica abans de emmagatzemar durant l’hivern. 

22. Abans de la collita, cal regar bé els cultius que s’han d’emmagatzemar.

23. El julivert fresc cultivat en sòl molt adobat no és adequat per emmagatzemar. 

24.  Totes les varietats de col es poden emmagatzemar durant l’hivern.

25.  Les cebes no es poden deixar assecar al sol un cop collides.

26. Les pastanagues reservades per guardar durant l’hivern s’han de sembrar 
abans del 10 de juny. 

27. La purí d’ortiga s’ha d’utilitzar curosament en les patates a l’hivern. 

28. Una solució de nutrients amb un contingut alt de nitrogen allarga el temps 
d’emmagatzematge.

29. La cendra i el fertilitzant de potassi allarguen el temps d’emmagatzematge. 

30. Una planta lleugerament malmesa és pot emmagatzemar tranquil·lament, ja 
que s’assecarà.

31. Fer la collita tard no és dolent perquè el gel augmenta la durabilitat.

32. No s’ha de netejar la terra de les pastanagues i les patates abans de guar-
dar-les.

33. Com més grans les pastanagues, patates i remolatxes millor es conserven.

34. Com més petites les pastanagues, patates, naps i remolatxes millor es con-
serven.

35. és preferible arrencar que tallar les fulles de la pastanaga abans de em-
magatzemar-la.

36. és possible plantar una mica de julivert en una galleda. Si es guarda en un 
lloc fresc i clar, ens proporcionarà fulles fresques durant l’hivern.

37. El meló de la varietat bola de neu es pot emmagatzemar durant l’hivern, tal 
com el seu nom suggereix.

38. Les hortalisses d’arrel s’han d’emmagatzemar amb les seves pròpies fulles, ja 
que aporten nutrients durant l’hivern.

39. Les cols es poden collir i emmagatzemar fins i tot després de les primeres 
glaçades lleugeres. 

Comentaris: Amb un dau es pot fer el joc següent: un participant tira el dau, 
si surt un 6 passa el torn, si surt un 1 ha de respondre dues preguntes, en la resta 
de casos respon una pregunta. A continuació tira el dau el següent participant, 
i així successivament.

Un altre mètode: cada participant tria una afirmació i en funció de la seva opi-
nió s’uneix al grup de cert o fals, situats en costats oposats. A continuació un 
participant llegeix la seva afirmació i una persona del grup oposat ha de decidir 
si el jugador està en el grup correcte o ha de canviar. El procés es repeteix per 
cadascun dels jugadors. Les parelles es poden fer segons adreces,  aniversaris 
(el més proper, parells i senars), etc. 

CULTIU D’hORTALISSES

Objectiu: Adquirir les habilitats pràctiques del cultiu d’hortalisses.

Materials: Llavors, taula de sembra, safates planes, safates modulars, com-
post, regadora, etiquetes, retoladors, sedàs de compost, hivernacle.

Participants: 2-8 persones

Duració: Demostració de 10-15 minuts per a cada tasca. El temps addicional 
necessari per a que els participants practiquin.

Procediment:

Demonstrate each task in succession (usually best to only work with one task 
per occasion), and then participants practice the new skill. The tasks are:

El formador fa una demostració de cada tasca (millor exposar-les d’una a una) 
i els participants practiquen les tècniques. Les tasques són:

• sembra de llavors en safates planes,
• sembra de llavors en safates modulars,
• sembra directa sobre el bancal o filera prèviament preparat,
• repicar les plantes en el moment adequat,
• plantar en torreta (p.ex. tomàquets, bitxos).

Comentaris: Aquest exercici consisteix en una sèrie de tasques relacionades 
amb el cultiu d’hortalisses. S’ha de fer una demostració de cada tasca, seguida 
de la pràctica repetida per part de tots els participants.
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DAfO DE L’ENCOIxINAT

Objective: Elaborar, en grup, un anàlisi DAFO la tècnica de  l’encoixinat. 

Materials: Fulls grans i taules

Participants: 4-16 persones

Duració: 20-30 minuts

Procediment:

1. Explicació de l’anàlisi DAFO com a eina de presa de decisions i per obtenir 
una visió equilibrada d’un assumpte.

Seguidament el grup es dedica a analitzar críticament els avantatges i inconve-
nients de l’encoixinat (5 minuts).

2. Es formen quatre grups petits. Cada grup s’ha de centrar en un dels quatre 
elements de l’anàlisi DAFO:

Grup 1. fortaleses

Grup 2. debilitats

Grup 3. oportunitats

Grup 4. amenaces

3. Fortaleses i debilitats són els avantatges i inconvenients del mètode. Per 
exemple: 

Fortalesa – l’encoixinat ajuda a controlar les males herbes (si és prou espès).  

Debilitat – requereix molt material d’encoixinat.

Oportunitats i amenaces són factors externs (com les plagues) que afecten el 
sistema des de l’exterior. Solen ser a llarg termini.

4. Cada grup té 10 minuts per determinar els factors del seu element (fortaleses, 
debilitats, oportunitats, amenaces)

5. Finalment cada grup comparteix els seus descobriments i es discuteixen els 
resultats durant 5-15 minuts.

Comentaris: Aquest exercici és una bona continuació del vídeo sobre encoi-
xinat, ja que ajuda a sintetitzar la informació rebuda.

DEShERbANT A Mà I AMb L’AIxADA

Objectiu: Aprendre quan i com utilitzar diferents aixades a la pràctica i re-
conèixer en quines situacions és millor desherbar a mà.

Materials: Diverses aixades i horts per practicar

Participants: 2-10 persones

Duració: Demostració: 5-10 minuts per a cada eina

Pràctica: fins assolir un domini adequat

Procediment:

1. Es mostren diverses aixades i s’explica el seu ús

2. Els participants practiquen les eines en horts varis per tal d’aprendre la tèc-
nica i, a la vegada, treballar amb diferents adventícies, espai entre cultius, etc.

3. Les eines s’expliquen i es practiquen una a una, tantes vegades com calgui.

4. Es donen oportunitats per practicar tant a fer anar l’aixada com a desherbar a 
mà, i s’explica en quines situacions és preferible una o l’altra opció.

Comentaris: “Una cavada val com una bona regada” i “Hoeing is growing”. 

DE TAL LLAvOR TAL PLANTA

Objectiu: Identificar espècies de fruites i/o hortalisses a partir de les seves 
llavors.

Materials: Llavors de diverses plantes (en quantitat).

Duració: 15-30 minuts

Procediment:

Cada participant o grup petit rep un grapat de llavors. Les ha d'observar i inten-
tar agrupar per semblança.

Una pista és observar les diferències en mida, color, duresa, etc.

Seguidament han d'intentar descobrir a quina planta correspon cada llavor.

L'exercici acaba amb una posada en comú dels resultats.
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Comentaris: Si disposem de suficients llavors de cada espècie però massa es-
tudiants i hem de dividir el grup de manera que no tenim prou llavor, la sessió 
es pot enfocar com una explicació del dinamitzador per al grup sencer, mentre 
aquest va passant les llavors.

DISSENyA EL TEU fRUITERAR IDEAL!

Objectiu: Observar com s’ha anat millorant en coneixements des del co-
mençament del taller.

Materials: Papers, llapis de colors

Duració: 20–40 minuts

Procediment:

Al principi del taller els participants han de dibuixar el seu fruiterar ideal amb 
tots els detalls necessaris per tal que sigui sostenible. Es recullen els dibuixos i 
es guarden. Al final del taller els participants tornen a dibuixar el seu fruiterar 
ideal. Finalment, es comparen els dos dibuixos individualment (es demana uns 
quants voluntaris). quines diferències hi ha?

Comentaris: Aquest exercici mostra els coneixements previs i els coneixe-
ments obtinguts durant el taller. és important donar prou temps per pensar el 
dibuix. L’exposició dels dibuixos ha de ser voluntària, o en tot cas fer que cada 
participant comenti el seu cas en dues o tres frases.

EL MEU hORT   

Objectiu: Conscienciar els participants de la importància de planificar i estu-
diar les possibilitats d’una regió i quines hortalisses s’hi poden cultivar.

Materials: Pissarra, retoladors, fulls, llapis de colors

Participants: 10-15 persones

Duració: 60 minuts

Procediment:

Cada participant ha de tenir un full, llapis de colors i retoladors. Ha de dissen-
yar el seu propi hort. què voldrien cultivar o, si ja en tenen un, què hi cultiven. 
El resultat d’aquesta tasca permet estimar l’experiència dels participants.

A continuació cadascú presenta el seu resultat. Es discuteixen els aspectes a 
tenir en compte a l’hora de dissenyar un hort. Per exemple: orientació (nord-

sud), pendent, cultius de l’any anterior, rotació de cultius, etc. El formador ha 
de guiar la discussió apuntant a la pissarra la informació útil i afegint coses 
importants que no s’hagin comentat.

Comentaris: Al llarg de l’activitat podem avaluar els coneixements dels par-
ticipants sobre el cultiu d’hortalisses i ensenyar habilitats bàsiques.

EL NúMERO ADEqUAT D’ANIMALS qUE ES PODEN CRIAR 
EN UN ESPAI DONAT (Joc de l’estabulat d’animals) 

Objectiu: Ajudar als estudiant a copsar la importància d’una càrrega animal 
correcta i aprendre quants animals es poden estabular en 1 m2.

Materials: Cinta mètrica, corda i quatre estaques.

Duració: 15-20 minuts

Procediment:

1. Amb les estaques i la corda s’encercla un espai d’un metre quadrat.

2. Els estudiants han d’anar entrant un a un dins de l’espai.

3. Un cop tots a dins, han de estar-s-hi un minut.

4. Els estudiants expliquen la seva experiència – com se sentien inicialment i 
cada cop que l’espai s’omplia més i més?

5. S’estableixen paral·lels entre les necessitats dels animals i dels humans en 
qüestió d’espai personal: igual que els humans, els animals poden sentir-se in-
còmodes, frustrats, amenaçats, etc.

6. Es debat sobre quants animals poden viure raonablement en un metre qua-
drat (per espècies). 

Comentaris: Per delimitar l’espai hi ha moltes alternatives: una catifa, cadi-
res, pals, pedres, una ratlla de guix, etc. és imprescindible que tothom participi 
i senti personalment la incomoditat de l’aglomeració.

EL PRObLEMA DELS fERTILITzANTS

Objectiu: Entendre la importància de l’aportació de  matèria orgànica

Materials: Pissarra, marcador
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Participants: 6-30 persones 

Duració: 30 minuts

Procediment:

1. Es pregunta al grup per què no s'utilitzen fertilitzants de síntesi en agricultura 
ecològica? (mètode de producció perjudicial pel medi, contingut de nutrients 
(N, P, K) desproporcionat, que destrueix el balanç del sòl i pot reduir la qualitat 
de la collita). S’escriuen les respostes dels participants en una pissarra.

2. què utilitza un hort ecològic enlloc de fertilitzants de síntesi? S’escriuen les 
respostes dels participants a la pissarra.

Comentaris: Mentre sigui possible el grup hauria d'espavilar-se a trobar 
les respostes, però es pot ajudar fent preguntes adequades. Idealment, gràcies 
aquests exercicis els participants guanyaran confiança en portar el seu coneixe-
ment i idees a la pràctica.

ELECCIÓ DE CULTIUS I vARIETATS

Objectiu: L’objectiu és fer una selecció d’espècies i varietats per conrear la 
temporada vinent, per tant les decisions que es prenguin es portaran a la pràc-
tica.

Materials: Catàlegs de llavors (impresos o online), bolígraf i llibreta per pren-
dre notes, (ordinador amb accés a internet si s’utilitzen catàlegs online).

Participants: 2-12 persones

Duració: 45-90 minuts

Procediment:

1. El grup es divideix en parelles. Cada parella ha de disposar d’almenys de 2-3 
catàlegs. Si és possible els catàlegs han de tenir imatges i descripcions de les 
varietats.

2. S’han d’utilitzar els quatre grups de cultius de l’exercici de rotació de cultius. 
De cada grup s’han d’escollir cinc vegetals. Un cop cada parella ha escollit els 
20 cultius (5 cultius per a cada un dels 4 grups de rotació), llavors s’utilitzen els 
catàlegs per triar varietats. Els dos membres de la parella miren els catàlegs, un 
d’ells pot llegir en veu alta la descripció de cada varietat, tots dos discutir quina 
prefereixen, i l’altre anotar el que es decideix.

3. Els catàlegs proporcionen un munt d’informació (a vegades el rendiment, 
sabor, temps se sembra, de trasplantament, durada del cultiu, etc.). Els par-
ticipants poden intercanviar coneixements i escollir quins cultius troben més 

atractius. 

4. El dinamitzador es mou de parella a parella, observant com progressen i aju-
dant a prendre decisions i fer la llista de varietats preferides. 

Comentaris: Aquest exercici continua la feina feta sobre rotació de cultius. 
Si el temps és escàs, és millor seleccionar dos cultius per grup de rotació (és a 
dir: 4 grups x 2 cultius = 8 cultius seleccionats). Es poden seleccionar una o dues 
varietats per a cada cultiu.

ENCOIxINAT – DISCUSSIÓ D’UN víDEO

Objectiu: Aprendre, amb l’ajuda d’un vídeo, com, quan i per què utilitzar 
encoixinat a l’hort. 

Materials: Projector, ordinador portàtil, connexió a Internet, pissarra

Participants: 5-15 persones

Duració: 20-30 minuts

Procediment:

1. El formador fa preguntes per fomentar una visualització més activa. Per 
exemple: Perquè és important el sòl? Com podem protegir-lo? Com controlem 
les males herbes? 

2. Es visualitza el vídeo sobre encoixinat (buscar un vídeo alternatiu en una llen-
gua parlada pels alumnes): www.youtube.com/watch?v=OLTe2Ug53Rk

3. Discussió en grup. Per ajudar el grup a repassar els punts principals exposats 
en el vídeo el formador ha de fer preguntes com ara: Per què és important l’en-
coixinat? Com ajuda a protegir el sòl? quan tarda la natura a formar un sòl (10 
cm)? quina diferència hi ha entre els sòls forestals i els agrícoles

4. Fer llistes a la pissarra 

• beneficis de l’encoixinat
• quan utilitzar encoixinat
• materials aptes
• aplicació (quan aplicar, quin gruix, etc.)
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ENTENDRE ELS ALIMENTS PER A ANIMALS I SAbER 
ELEGIR-LOS

Objectiu: Entendre les necessitats nutricionals i l’alimentació de diversos ani-
mals de granja.              

Materials: Mostres d’aliments d’animals: fenc, ensitjat, farratge, concentrats i 
barreges. Etiquetes per a cada una de les mostres.

Dibuixos d’animals de granja i un animal de broma situats a zones diferents de 
l’habitació.

Participants: 4-12

Duració: 1 hora

Procediment:

Es presentaran les diferents mostres de menjar i es parlarà sobre la manera com 
han estat cultivades i preparades. S’etiquetarà cada mostra amb l’ajuda del for-
mador. Es prendran petites mostres de cada una i es posaran al costat de les 
imatges dels animals que es creu que se les menjarien. quan l’exercici s’acabi, el 
formador ajudarà a rectificar els errors que s’hagin pogut cometre i es parlarà 
sobre qualsevol tema que hagi pogut sorgir.

Comentaris: El grup farà una llista del menjar bàsic, complementari i prohi-
bit per a cada animal de la granja.

A l’hora de parlar de les quantitats d’aliment, del valor de la pastura, etc. el 
debat pot esdevenir molt tècnic. Es poden tractar aquests temes, però millor 
guardar-los per a quan es parli d’animals específics.

ES TRACTA TAMbé DE SANITAT vEGETAL?

Objectiu: Descobrir les connexions entre els mètodes de protecció (sanitat 
vegetal) i el mètodes de producció de plantes.

Materials: Cartes (o simplement fulls de paper) amb imatges o anotacions 
dels mètodes de producció de plantes apresos fins ara: distància entre plantes 
i fileres, espècies, varietats, herbes medicinals, humus, rotació de cultius, com-
postatge, purí d’ortigues, encoixinat, “les tres germanes” (blat de moro, mon-
geta, carbassó), abeurador per a ocells, reg a la tarda, reg al matí, adob verd,  
enfiladors, etc.

Participants: 6-12 persones

Duració: 30-50 minuts

Procediment:

1. Cada participant ha d’agafar una carta (o dues si es formen parelles) sense 
mirar-ne el contingut.

2. Cadascú haurà d’explicar què significa la seva imatge o la seva nota i com està 
connectada a la sanitat vegetal. Primer tothom mirarà la carta que li ha tocat i 
té mig minut per pensar, després, durant un o dos minuts (segons la mida del 
grups) pot intercanviar aquest pensament amb algú altre. (Les taules que hi ha 
sobre la taula no es toquen!).

 3. Després tothom explicarà la imatge que té a les mans. Aquells que no sàpi-
guen de què va, poden demanar ajuda a la resta del grup o, en el pitjor dels 
casos, al formador.

4. quan tothom ha acabat tornem a agafar una imatge nova (passos 1-3), o fem 
una pausa i hi tornem més tard.

5. Els passos 1-3 es poden repetir fins que s’acabin les imatges o les notes. 

Comentaris: Aquestes imatges o notes es poden utilitzar també per practi-
car: val la pena de fer-les servir al principi de les lliçons per repetir i memoritzar 
millor els fets bàsics. Es poden barrejar amb imatges de vegetals, llavors en 
bosses petites transparents (de plàstic o de tul). En podem fer parells i jugar al 
Memory d’acord amb algunes regles. Allò que és important és explicar per què 
dues cartes, imatges, materials, eines o definicions és poden associar.

ESCALES CAP ON?

Objectiu: Entendre la importància de l’autosuficiència.

Materials: El dibuix de més a vall, un full A4 i un bolígraf per a cada grup.

Duració: 30-40 minuts

Procediment:

1. El formador mostra el dibuix al grup, sense explicar de què es tracta.

Per despertar l’interès del grup pot fer algun comentari com ara: “l’ha dibuixat un 
conegut” o “aquest dibuix m’ha cridat l’atenció per la manera com representa els 
animals”, etc. 

Ha de quedar clar que no hi ha interpretacions incorrectes!

2. El grup examina el dibuix durant uns minuts, intentant endevinar de què es trac-
ta. quines idees sorgeixen (5-10 minuts)
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3. Una persona de cada grup s’encarrega d’escriure les idees i una altra d’expo-
sar-les als altres grups.

El formador escriu totes les idees a la pissarra. Després d’escoltar tots els grups, 
revela el tema del dibuix:  l’autosuficiència, que pot tenir nivells cada cop més alts 
sí hi incorporem més varietat de producció.

Comentaris: Els participants han d’utilitzar els seus coneixements previs, el 
formador pot ajudar-los formulant preguntes. Amb una mica de sort, aquest 
exercici els ajudarà a confiar en els seus coneixements i idees i perdre la por a 
compartir-les amb el grup. 

ESPèCIES I vARIETATS, vARIACIÓ REGIONAL

Objectiu: Entendre la diferència entre espècie i varietat. Definició de varietat 
local. 

Materials: Pissarra, imatges de varietats de: tomàquet, patata, pebrot. La Ear-
th Day Foundation ha desenvolupat un joc de memòria sobre varietats regio-
nals de mongeta, disponible com aplicació d’Android.

Participants: 6-30 persones

Duració: 20 minuts (45 si es juga al joc de memòria)

Procediment:

1. Els participants pensen espècies de fruites i hortalisses i el formador en fa una 
llista a un costat de la pissarra.

2. El formador demana als participants exemples de varietats de les espècies del 
punt anterior. és possible que només coneguin varietats d’alguna espècie, però 
el que importa és aclarir la diferència entre els dos conceptes (espècie-varietat). 
Si els participants coneixen varietats d’hortalisses, s’escriuen a la pissarra – si 
no, el formador els dóna un cop de mà. 

3. Pensar en varietats que en el seu nom indiquen l’àrea d’origen Ceba de Figue-
res, fava Mutxamel,...)

4. Ara és possible agrupar les fotografies de tomàquets, pebrots i patates.

Comentaris: Joc de Memory sobre varietats de mongeta.

Per practicar: amb l’ajuda de paquets de llavors es pot practicar i sintetitzar.  No 
cal que els paquets estiguin plens, podem demanar a amics i coneguts que quan 
els obrin ho facin amb compte i un cop buits els recullin per nosaltres. 

Es poden fer competicions: trobar la varietat que es pugui sembrar més d’hora, 
amb el període de producció més ampli, amb el període de germinació més 
ampli, amb el nom més llarg, amb el primer/últim nom de l’alfabet, amb nom 
començat per K, etc.

Aquests paquets de llavors es poden utilitzar en altres jocs per formar parelles 
o grups: tothom n’agafa un i les persones amb varietat més properes segons 
l’ordre alfabètic formen parelles. Les persones amb varietats sembrades al març 
poden formar un grup, les persones amb varietats que requereixen planter un 
altre grup, etc.

ExERCICI DE CAvADA – ESTRUCTURA DEL SòL

Objectiu: Conèixer les condicions del sòl per saber quan es pot o no es pot 
cavar. 

Materials: Aixades o fangues suficients.

Participants: 2-10 persones

Duració: 5 minuts d’entrenament cavant, seguits de tanta pràctica com calgui!



Col·lecció de metodologies Col·lecció de metodologies 58 59

Procediment:
és millor repetir l’exercici diverses vegades, mentre s’està a l’hort, per poder 
apreciar gradualment els indicadors de l’estructura del sòl i els moments ade-
quats per cavar. 
1. Es prepara un exercici per a cada grup i després es treballa individualment 
amb cada participant per reforçar les idees que s’han d’entendre o les habili-
tats que cal dominar.
2. Es formulen les següents preguntes:

• Com es veu la superfície del sòl? (humida o seca?)
• Si es cava (sobretot amb una fanga) l’eina penetra fàcilment en el sòl? 
• Si s’agafa una mostra de sòl i es frega amb els dits: 

- S’esmicola?
- Es manté aterrossada?
- és dura o tova?
- és humida o seca?

3. S’ajuda els participants a jutjar si l’estat del sòl és l’adequat per cavar i a 
reconèixer signes de compactació, presència de cucs de terra, talps, etc.

fAMíLIES DE CULTIUS I ROTACIONS

Objectiu: Ser capaç de dissenyar una rotació per a un hort.

Materials: 
• Fotografies o cartes de cultius
• Trossos de paper o cartolina mida targeta
• Tisores
• Un full A3 per a cada grup

Participants: 4-16 persones

Duració: 40 minuts

Procediment:

1. Presentar els cultius i les famílies de cultius.

2. Dividir el grup en mini-grups de 2 o 3 persones. Cada subgrup té com a 
mínim 20 cartes (fotos o dibuixos de vegetals, pot ser una barreja de cultius 
comuns i inusuals), de 4 famílies botàniques.

3. Les cartes s’han d’agrupar en famílies botàniques (p.ex. crucíferes: col i coli-
flor; solanàcies: patates, tomàquets i pebrots; cucurbitàcies: carbassons, carbas-
ses i cogombres).

4. Reunir breument tots els grups per compartir els coneixements sobre les fa-
mílies de cultius.

5. Donar informació sobre cultius exigents en fertilitat i cultius poc exigents. 
(p.ex. tomàquets exigents, pastanagues poc exigents) i sobre els beneficis d’al-
ternar cultius exigents i poc exigents en la rotació. 

6. Refer els grups petits. Utilitzar els grups de cultius i l’alternança exigent-no 
exigent per crear una rotació de cultius.

Creem quatre targetes per cada grup de cultius. Les targetes s’ordenen en se-
qüència per crear una taula amb columnes per parcel·la (la parcel·la és l’àrea de 
terreny, fixada, que s’utilitza cada any), i fileres per a cada any – (vegeu la taula 
següent com exemple).

P.ex. 4 x 4 grups de cultius = 16 cartes

Parcel·la  I. Parcel·la  II. Parcel·la  III. Parcel·la  IV.
Any 1 Arrels Cultius de 

fulla
Mongetes/

pèsols
Solanàcies

Any 2 Solanàcies Arrels Cultius de 
fulla

Mongetes/
pèsols

Any 3 Mongetes/
pèsols

Solanàcies Arrels Cultius de 
fulla

Any 4 Cultius de 
fulla

Mongetes/
pèsols

Solanàcies Arrels

Comentaris: Si la rotació està ben planificada a) després de 4 anys en cada 
parcel·la s’haurà cultivat cada un dels grups de cultius, b) cap cultiu s’haurà 
cultivat en el mateix lloc més d’una vegada durant el cicle de rotació.

fERTILITAT DEL SòL AMb TOTS ELS SENTITS

Objectiu: Desenvolupar una intuïció per la salut d’un sòl utilitzant tots els 
sentits. 

Materials: Pala per cavar, bosses i càvecs per recollir mostres de sòl, roba per 
a l’aire lliure

Participants: 2-8 persones

Duració: 60-90 minuts

Procediment:

Per fer un passeig en grup, es tria una estació de l’any en la qual sigui conforta-
ble cavar (que la terra no sigui massa seca o gelada).

1. Es fa un passeig per un recorregut d’uns 2-3 km que ofereixi varietat de pai-



Col·lecció de metodologies Col·lecció de metodologies 60 61

satges i, si és possible, diferent tipus de sòls.

2. S’ha de fomentar l’observació: recollint fulles, veient les herbes com indicado-
res de fertilitat del sòl. Es poden utilitzar tots els sentits:

El tacte: la textura de diversos sòls, la humitat, la sequedat.  

Olfacte: l’olor agradable dels sòls aeròbics, l’olor desagradable dels sòls anaerò-
bics. 

Vista: els colors i tonalitats del sòl

Oïda: el so de cavar sorra, grava, argila.

3. En punts estratègics de la caminada es caven 2 o 3 perfils de sòl. S’ha d’exca-
var un forat almenys 1 m de profunditat i prou gran per entrar-hi (construir es-
cales és una bona idea). Idealment un perfil mostrarà la capa superficial (herba, 
fulles, terra cultivada). Normalment com més difícil sigui distingir les capes del 
sòl (horitzons), millor és el sòl.

4. S’ha d’anar anotant informació, fent fotografies i/o dibuixos per poder com-
parar els diferents perfils.

GENIUS LOCI – PASSEJADA PEL fRUITERAR

Objectiu: Estar sovint present en el fruiterar ajuda a veure el progrés i la vida 
que s’hi desenvolupa i a entendre les causes i els seus efectes. 

Materials: Vestuari adequat per al temps, bon calçat, potser bloc per prendre 
notes. 

Duració: 10 minuts - 2 hores (segons la mida del fruiterar, el temps, el que es 
vol observar, etc.).

Procediment:

Val la pena caminar pel fruiterar diverses vegades a l’any, fins i tot pot esdeve-
nir una rutina diària. A més, aquesta observació diària serà la millor manera 
d’aprendre com la natura progressa i canvia. Connectem-ho a la feina real!
Època Observacions

Des de la caigu-
da de la fulla a 
la obertura dels 
borrons

• Les capçades de diferents espècies (color, forma, angles, 
la irregularitat de branques joves, branques velles)

• Forma i mida, posició i localització dels diferents tipus 
de borrons

• Els canvis en l’entorn (temps, temperatura, animals, 
plantes, humans)

Març - abril
• El començament de l’activitat (borrons, flors, fulles 

brots)

• Els canvis en l’entorn

Maig - novembre
• El progrés del creixement i dels fruits

• Els canvis en l’entorn

Comentaris: Abans no comenci la caminada es poden donar algunes instruc-
cions sobre què s’ha d’observar i com. Després es pot discutir per què.

GIRA-SOL

Objectiu: Entendre temes complexos. 

Materials: Fulls, llapis, un o més gira-sols.

Duració: 20 minuts

Procediment:

Els participants han de dibuixar un gira-sol de dos maneres diferents:

Primera: començar amb les línies marginals de tota la planta i acabar amb els 
detalls. 

Segona: començar per un detall petit i organitzar les altres parts de la planta al 
voltant d’aquest detall. 

Comentaris: El gira-sol no és imprescindible, però facilita el dibuix.

hORTALISSES EMPARENTADES, fAMíLIES GRANS

Objectiu: Conèixer les possibilitats d’agrupació d’hortalisses, les agrupacions 
més comunes i els principis bàsics de la rotació de cultius. 

Materials: Pissarra, imatges d’hortalisses (quantes més millor)

Participants: 6-12 persones

Duració: 2x45 minuts

Procediment:

1. Definir/dibuixar junts què és la rotació de cultius, tothom en té certs coneixe-
ments i idees! Cada participant ha d’escriure a la seva llibreta per què una rota-
ció de cultius ben dissenyada és bona pel sòl i les plantes. A continuació s’han 
recollir totes les idees a la pissarra.
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 2. Les imatges d’hortalisses es col·loquen sobre la taula.

Si hi ha temps suficient és oportú preparar (retallar, enganxar) les cartes durant 
la primera activitat d’hortalisses. El millor material per a les cartes és algun ti-
pus de paper gruixut (cartó per exemple). Les cartes seran molt útils per a altres 
jocs, per tant, val la pena dedicar temps a preparar-les.  En el procés, coneixe-
rem les hortalisses i els participants. 

3. Agrupem les hortalisses! Podem triar a partir de quins aspectes ho farem, es 
tracta només d’utilitzar la lògica. Com més aspectes utilitzem més ens servirà 
el joc.

4. Se separen les hortalisses per famílies (en un primer moment sense l’ajuda del 
formador). S’adverteix alguna relació de família inesperada? 

5. Feina en parelles: cada parella és assignada una o dues famílies i ha d’escriu-
re les similituds entre els membres. Característiques, requeriments ambientals, 
reproducció, malalties... tot el que els vingui a la ment.

A continuació les parelles comparteixen els seus resultats, corregeixen les llistes 
i es parla sobre temes importants en relació a l’agricultura.

6. El grup complet elabora una taula de famílies d’hortalisses i les seves carac-
terístiques. 

7. El manual conté una classificació més pràctica. Es reagrupen les espècies 
d’acord amb el manual. Hi ha molts canvis? 

Comentaris: Està bé d’animar, de bon principi, als participants a utilitzar 
els seus coneixements previs. Les parelles es poden formar lliurament o amb 
un joc: mig grup diu una hortalissa (el formador va agafant les imatges), l’altra 
meitat agafa una imatge. El que ha dit una hortalissa i el que ha agafat la carta 
corresponent s’aparellen.

Les imatges es poden utilitzar per practicar la classificació d’hortalisses. Si es 
disposa de cartes d’un Memory d’hortalisses s’hi pot jugar aparellant les horta-
lisses. També podem jugar en parelles amb una baralla espanyola: el que agafa 
la carta de menor valor mira de respondre a la pregunta del professor – però 
de pressa de pressa! Està bé de practicar a l’inici de cada lliçó, ajudarà a que 
els conceptes quedin apresos en acabar el curs. Més endavant s’hi poden afegir 
preguntes sobre períodes de plantació i tipus de propagació.

JOC D’ARRENCAR CUES

Objectiu: Cada participant entendrà la competició que es produeix quan es 
proporciona una ració a una cohort de bestiar.

Materials: Mitjons o peces de roba de colors.

Participants: 4-12 

Duració: 5-10 minuts

Procedure: 

Cada participant es penja un mitjó a l’esquena, a la cintura, com si d’una cua es 
tractés. quan el formador ho indica, cada jugador intenta prendre el mitjó als 
altres jugadors. El guanyador és qui, en el moment que el formador atura el joc, 
té més mitjons a la mà. El joc es repeteix 3-4 vegades. és habitual que sempre 
guanyi la mateixa persona.

Comentaris: El grup reflexionarà sobre les seves experiències intentant aga-
far mitjons i protegint el propi.

Com s’ho ha fet el guanyador per aconseguir més mitjons?

Es discutiran estratègies per evitar el mateix resultat. Es relacionarà amb l’ali-
mentació del bestiar. és important que el joc sigui simple i pràctic.

JOC DE RACIONAMENT D’ALIMENTACIÓ

Objectiu: Entendre el concepte de racionament d’alimentació i d’alimentació 
ad libitum.

Materials: Un bol ple de talls de pastanaga o de poma.

Duració: 5-10 minuts

Procediment:

S’amaga el bol amb les pastanagues o la poma. El grup el busca i la primera 
persona que el troba en pren un tros i, després, diu a una altra persona on és 
el bol. Cada nou comensal agafa un tros de menjar del bol i, després, busca un 
comensal nou, fins que el ramat complet s’ha reunit davant del bol. Pot ser que 
algú s’hagi quedat sense menjar. 

L’exercici es repeteix amb dos bols en diferents llocs. Després, un bol amb fruita 
es deixa a l’habitació per tal que la gent mengi ad libitum.

Comentaris: El grup discutirà els resultats dels dos exercicis. Haurien de 
notar si tothom ha aconseguit menjar i si el menjar s’ha acabat. L’exercici fa 
adonar-se de la competició pel menjar i mostra que el pagès s’ha d’assegurar 
que tots els animals mengin una quantitat adequada d’aliment.

També es pot debatre sobre els avantatges del racionament en relació a la eco-
nomia i el malbaratament.
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JOCS DE ROL

Objectiu: Millorar l’expressió personal, el raonament i el pensament estruc-
turat. 

Materials: Segons el paper jugat, és útil per entendre diferents aspectes de 
sanitat vegetal, màrqueting, producció, etc. 

Duració: 30-40 minuts

Procediment:
• Sóc útil o una plaga?
• Sóc un arbre fruiter.
• Jo tinc un hortet, tu ets un pagès a petita escala i som família...
• Sóc un agricultor ecològic, tu ets un inspector.
• Sóc un venedor, tu ets un client
• Sóc un pagès i tu ets un jornaler

LA vARIETAT éS bELLA

Objectiu: Entendre la importància de la diversitat activant emocions positives.

Materials: Paper, ceres, llapis de colors

Participants: 6-30 persones

Duració: 10 minuts

Procediment:

1. Aconseguim pau interior amb 1-2 minuts de relaxació en silenci. Tothom ha 
de tancar els ulls, relaxar les espatlles i respirar a fons tres vegades... quan aca-
bin han de mantenir els ulls tancats. 

2. Imaginem que som en un prat ple de flors, en un bosc o en un rierol. Podem 
escoltar els sons, admirar la llum i els colors. Mirem al nostre voltant, estu-
diant les plantes... lentament comencem a moure els dits, fregar els palmells i 
els col·loquem sobre els ulls tancats. Ara podem obrir els ulls i deixar entrar la 
llum entre els nostres dits en moviment...

3. Si és un grup adequat i es disposa de ceres, poden dibuixar en silenci durant 
10 minuts. En cas contrari, es demana als participants que alcin les mans si han 

vist un, dos, tres o més tipus de plantes. Amb sort tothom haurà vist una gran 
varietat de flors en el seu lloc imaginari, ja que la natura és diversa.

Comentaris: Els exercicis d’imaginació no són aptes per a tots els grups i no 
tots els formadors estan familiaritzats amb el mètodes. Només s’han d’utilitzar 
si estem convençuts de la seva utilitat.

LA vIDA A PAGèS – L’OPCIÓ SANA

Objectiu: Reflexionar sobre la vida rural, tant les parts positives com les ne-
gatives.

Materials: Dos papers adhesius de colors diferents per a cada participant, 
bolígrafs, pissarra i paper DIN A3.

Duració:  30-45 minuts

Procediment:

1. La pissarra ha de tenir una taula amb el títol: “Vida a pagès”. A sota, dues 
columnes: “què m’agrada de la vida rural :-)?” i “Perquè no estic satisfet amb 
la vida a pagès :-(?”.

2. Els participants escriuen una aspecte positiu de la vida a pagès en un dels 
papers adhesius i un de negatiu a l’altre.

3. A continuació, enganxen els seus els papers a la columna adequada. El for-
mador ha d’anar ordenant les respostes semblants i comentar aquestes coinci-
dències durant el debat (ja que sovint les persones tenen opinions similars sobre 
aquest tema).

4. Un cop recollides totes les opinions, es comença un debat.  L’objectiu és asso-
lir un consens sobre quins factors són els més importants i influents en aquest 
estil de vida. és el moment ideal perquè el formador destaqui el fet que els 
aspectes positius estan fortament lligats a l‘estil de vida natural (una vida salu-
dable menys estressant, que és l’essència de la vida rural). A diferència dels as-
pectes negatius, que majoritàriament deriven de no tenir accés a alguns serveis 
i infraestructures que ofereix la vida urbana.

5. El formador llegeix al grup un fragment de “Sota el mantell de la terra”, de 
Ferenc Balázs, que parla de la vida al camp (p. 12).  

"La Llei de l’Univers escull la vida de poble...la mesura correcta de la vida es 
troba en el poble encastat a la muntanya, a la vora d’un riu, a la boca d’una vall. 
Muntanyes, boscos, prats, terra cultivable, aire pur, cases, persones...Tots units, 
coneixent-se entre ells i compartint la terra, sobre el palmell de Déu. L'art i la 
ciència poden avançar sense abandonar la Terra. Ells llauren i sembren les lla-
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vors. Veuen el creixement i viuen la vida de l’Univers...”

6. A partir del debat anterior i el fragment llegit es mira d’arribar a conclusions. 

Comentaris: L’exercici ajuda els participants a desenvolupar la consciència 
de la bellesa de la vida rural i de viure d’acord amb la natura. Al mateix temps 
remarca que per gaudir d’aquest estil de vida és necessari triar-lo voluntària-
ment. Es pot viure en contacte amb la natura i acceptar la pèrdua de certes 
comoditats, i a canvi obtenir la llibertat. Normalment, a la pregunta de per què 
viuen en pobles, els participants contesten que van néixer en un poble i no po-
dien moure’s a la ciutat. Per a ells, el poble pot ser una presó. Aquesta menta-
litat pot ser canviada, ja que és només una qüestió de percepció. Viure al camp 
és bo si els habitants accepten el poble tal com és, i no el veuen com una “ciutat 
fallida.”

LA vIDA D’UN ARbRE fRUITER

Objectiu: Posar-se en el lloc d’un arbre, imaginar com es pot sentir en dife-
rents condicions i intentar deduir les seves necessitats.

Materials: Res especial, estudiants cooperatius

Duració:15-30 minuts

Procediment:

A l’aire lliure (al fruiterar) o obrint les finestres de la sala, els participants han de 
buscar una posició confortable, respirar fons i imaginar que són un arbre fruiter 
qualsevol. Han de posar-se al lloc de l’arbre en diferents situacions: pluja, calor, 
sequedat, mossegat per animals, punxat per un picot, sacsejat pel recol·lector, 
etc. Per acabar, els participants comparteixen la seva experiència.

Comentaris: Aquest joc és adequat per a grups cooperatius.

L’hORT ECOLòGIC

Objectiu: Aprendre els beneficis de la producció ecològica d’hortalisses.

Materials: Si l’activitat és fa a l’interior, fotografies,  imatges o diapositives de:

a) horts biodiversos, b) monocultiu 

Si s’utilitzen diapositives és necessari un projector i una pantalla. 

Parells d’imatges suficients per a cada grup petit, pissarra.

Time: 30 minuts

Procediment:

Els cinc primers minuts es dediquen a exposar el tema al grup.

1. S’introdueix la qüestió, “què és l’horticultura ecològica?” (no es limita a evi-
tar l’ús de químics, sinó que aspira a augmentar la quantitat de vida en el sòl i 
l’hort).

2. Es formen grups de 2-3 persones. Cada grup ha de tenir una imatge de:

a) un hort biodivers b)  una explotació monocultiu 

Els grups han de reflexionar sobre les diferències entres les dues imatges (10-15 
minuts)

3. Per acabar, cada grup ha d’exposar les seves conclusions als altres grups i 
escriure els punts clau a la pissarra.

MADURESA bIOLòGICA O ECONòMICA?

Objectiu: Conèixer en quin estadi de maduresa s’ha de collir cada hortalissa.

Materials: Imatges d'hortalisses, paper d’embolicar, ploma estilogràfica

Duració: 20 minuts

Procediment: 

1. Amb les imatges, es formen grups d'hortalisses en funció de la seva part co-
mestible (arrel, tija, brots, fulles, flors, fruits).

2. Cada grup creat es divideix en dos, segons si la collita es fa en la seva madu-
resa biològica o econòmica. Hi ha alguna hortalissa que es pugui consumir en 
els dos estats de maduresa?

3. Seguidament es trien de cada grup les hortalisses que han de ser transpor-
tades ràpidament al mercat o lloc de processament per evitar que la qualitat 
disminueixi significativament. Són biològicament o econòmicament madurs?   

4. Abans de parlar de la collita de cada grup de plantes, val la pena preguntar 
als participants si tenen coneixements o experiència en el tema. Per exemple, si 
saben quan es cullen els pebrots, com arrencar correctament les patates, qui ha 
collit cogombres, etc. Evidentment, seria millor aprendre-ho practicant. 

Comentaris: és interessant tastar una mateixa hortalissa en diferents fases 
de maduresa, o emmagatzemada durant un període de temps diferent (blat de 
moro, peres, etc.). Generalment els productes ecològics tarden més a fer-se mal-
bé gràcies a l'ús reduït de fertilitzants i al contingut més alt en matèria seca.



Col·lecció de metodologies Col·lecció de metodologies 68 69

MAPA CONCEPTUAL DE LA fERTILITAT DEL SòL

Objectiu: Participar en la formació d’un esquema que mostri la fertilitat del 
sòl com una xarxa d’interrelacions molt complexa.

Materials: Fulls de paper grans (A2 o A1), llapis o bolígrafs de colors.

Participants: 2-4 persones (per mapa conceptual)

Duració: 30-40 minuts

Procediment:

1. S’explica en que consisteix un mapa conceptual. En ell:

• S’utilitzen colors dominants (p.ex. vermell/groc només pel tema principal)
• Tothom hi pot afegir idees o imatges
• S’encoratja l’ús de dibuixos i gràfiques 
• S’imagina el curs dels pensaments com branques d’un arbre
• Es treballa sense líder
• S’explica als altres el què s’està fent mentre es treballa
• Totes les idees són vàlides. Cap idea és correcta o incorrecta

2. Els participants formen grups de 2-4 persones i comencen a treballar, deixant 
que funcioni l’associació lliure d’idees.

3. Durant 20 minuts es dediquen a la creació del mapa conceptual

4. Al final cada grup presenta el seu mapa al grup gran

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Objectiu: Familiaritzar els estudiants amb els materials utilitzats en la rama-
deria a petita escala –  per preparar el llit, construir les parets i el paviment de 
l’aixopluc. quins materials són millors per cada espècie?

Materials: 

1. Paper i bolígraf per a tothom.

2. Per explicar l’elaboració del llit: palla, encenalls de fusta, paper de diari, car-
tró i niló.

3. Per a la construcció de parets: panells de plàstic, metall i fusta, làmina de 
vidre, formigó i fang.

4. Per a la construcció del paviment: sorra, formigó, panells de fusta i graveta.

Duració: 25-50 minuts

Procediment:

1. Preparació dels materials: la sala es divideix en tres parts (llit, parets, pavi-
ment) i els materials se situen a cada zona amb espai suficient per permetre un 
fàcil accés.

2. Els estudiants jeuen en diferents llits i decideixen quin prefereixen.

3. Amb els ulls tancats toquen els diferents materials de paret. quin triarien per 
construir la seva pròpia llar? 

4. Caminen descalços pels diferents paviments i observen quin troben més cò-
mode

5. Es discuteix i justifica les respostes individuals. S’omple una taula amb els 
avantatges i inconvenients de cada material. Es parla de les diferències segons 
l’espècie.

Comentaris: Alguns llits es poden exposar humits per demostrar la impor-
tància de netejar amb freqüència. Es pot parlar d’altres materials (fems, ence-
nalls de fusta artificial) i els problemes que tenen (no només els animals sinó 
també el medi ambient). Mentre toquen els materials de paret s’han de fixar 
especialment en la temperatura. és important no jutjar les decisions dels estu-
diants, però s’han d’exposar els avantatges i inconvenients de cada material, i 
deixar clar quins són inacceptables.

MENJAR DE qUALITAT

Objectiu: Entendre els factors que determinen la qualitat del menjar.

Materials: Opcionalment es poden escriure en una pissarra els avantatges i 
inconvenients del menjar ecològic.

Diferents objectes que es puguin passar fàcilment (com ara una pilota petita, 
vegetals o fruits de plàstic, una cullera de fusta, etc.)

Number of participants: Sense límit

Duració: 15-30 minuts, segons del nombre de participants i l'interès mostrat 
en l'activitat.
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Procediment:

El formador, es responsable de moderar - no liderar - la conversació. Fa pregun-
tes senzilles sobre com definir el menjar de qualitat, què el fa bo o dolent? Passa 
un dels objectes (com la pilota petita) a la primera persona que decideix parlar, 
i després ella pot passar-la al següent, etc. 

Pot utilitzar un objecte diferent cada vegada que canvia la pregunta, d’aquesta 
manera tothom pot estar al cas del desenvolupament de la conversa. Per exem-
ple, es pot preguntar, on compren la verdura (els ous, la carn,...) els participants 
i per què, mentre es fa córrer una cullera de fusta. 

Es pot aprofundir en la discussió contrastant les diferents opinions dels partici-
pants o tractant d’establir quines són les idees comuns i les prioritats. De la ma-
teixa manera es pot reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de comprar 
tot el menjar en un supermercat, en termes de qualitat o en termes dels efectes 
d’aquest tipus de comerç sobre els petits negocis. Aquesta és una oportunitat de 
fer córrer un objecte diferent (com podria ser una verdura de plàstic) per marcar 
que comença un tema nou. 

Comentaris: S’ha d’assegurar que tothom tingui l'oportunitat de donar la 
seva opinió. Si algú vol afegir alguna cosa a un tema anterior, pot demanar l'ob-
jecte corresponent. Al final, s’ha de pensar a recollir tots els objectes. Mentre es 
fa es pot aprofitar per fer preguntes addicionals, per exemple: has aprés alguna 
cosa nova avui?

Una altra idea interessant és posar dues pomes -una d'agricultura ecològica 
i l'altre convencional - en una taula i deixar-les durant uns quants dies o set-
manes. Cal assegurar-se que es podrà saber quina és quina. Al cap d'uns dies 
(o setmanes) s’observa com canvien les pomes d'aparença: quina s'ha encongit 
més, quina està més podrida o arrugada, etc.

MENJAR SALUDAbLE

Objectiu: Triar menjar saludable en un supermercat - reconèixer que el con-
sum responsable no és difícil.

Materials: Dos tipus de paté (un de molt barat, disponible a la majoria de 
botigues, i un d'un productor petit)

Duració: 10-20 minuts

Procediment:

1. Es llegeixen en veu alta els ingredients del paté barat i es demana als partici-
pants que endevinin de quin producte es tracta. 

2. Un cop hagin sortit varies respostes, es dóna la solució correcta.

3, Es parla dels ingredients imprescindibles del producte. Per què s'afegeixen 
la resta d'ingredients no essencials? Són realment importants? quina és la seva 
funció?

4. Hi ha algun participant amb experiència elaborant paté de fetge, o embotits? 
quins ingredients s’utilitzen?

5. Es comparen els ingredients del paté de bona qualitat (pot ser casolà). Es re-
corda que un bon producte requereix: un 40-50% carn, 20% cansalada, 20-30% 
fetge, 10% ceba, salt, pebre i altres espècies.

Comentaris: és ideal poder tastar els productes mostrats.

Cal reservar un temps per discutir les idees i comentaris que sorgeixin.

M’ESTIMA, NO M’ESTIMA

Objectiu: Avaluar si els participants coneixen els principis de l’associació de 
cultius. Aprendre l’essència de les associacions tradicionals.

Materials: Dibuixos o fotografies en color d’hortalisses locals, tallades en for-
ma de moneda de dues mides:  2 euros i 10 cèntims. Si és un grup avançat les 
imatges no són necessàries, és suficient pintar els retalls d’acord amb el color de 
l’hortalissa que representen i escriure-hi el nom.

Duració: 40 minuts

Procediment:
A l’hora de plantar cal prendre en consideració que una plantació correcta  és 
important a l’hora d’aprofitar el avantatges de la rotació i l’associació de cultius. 
Hi ha plantes que creixen millor al costat d’altres i plantes que dificulten el 
creixement de les veïnes. Podem practicar les combinacions amb les monedes 
d’hortalisses. Per exemple, situem sobre la taula la imatge d’una patata en una 
moneda de dos euros, que representarà el cultiu principal, i l’envoltem amb mo-
nedes petites d’hortalisses que afavoriran el seu desenvolupament. Si formem 
grups entre els participants, cada grup pot tenir un cultiu principal i haver de 
buscar quines altres hortalisses poden plantar-se a la vora i per què.

Comentaris: Aquest exercici es pot repetir diverses vegades, cada grup pot 
buscar els veïns de cada una de les hortalisses. Les parelles finals es poden pen-
jar a la paret o imprimir-les de manera que tothom les pugui fer servir a casa. Es 
pot començar fent l’exercici de manera simplificada i fer grups de només dues 
hortalisses, tal com es veu a la taules següents. S’aparellen les hortalisses a les 
quals agrada d’estar plantades a prop.
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Manual 1:  
qui estima a qui:

patata: espinac, colrave, mongeta, anet 

api: ceba, mongeta, espinac, col, cogombre, tomàquet, colrave

cogombre: api, mongeta, ceba, remolatxa, enciam, julivert, col, colrave

tomàquet: col, api, julivert, espinac, ceba, enciam, mongeta, pastanaga

enciam: ceba, mongeta, rave, tomàquet, anet, cogombre, pèsol, pastanaga, col, 
maduixera 

espinac: tomàquet, colrave, col, pastanaga, nyàmera, maduixera

ceba: cogombre, tomàquet, maduixera, julivert, enciam, colrave

maduixera: pastanaga, ceba, col, rave, enciam, espinac

Taula 2: 

Hortalisses especialment compatibles: No és recomanable plantar-les a 
prop:

tomàquet-ceba mongeta-ceba
tomàquet-julivert mongeta-pèsol

enciam-rave pèsol-tomàquet 
pastanaga-ceba remolatxa-tomàquet 

pèsol-api enciam-julivert
tomàquet-col llombarda

patata-ceba 
col-ceba

MèTODES DE CULTIU DEL SòL

Objectiu: Demostrar mètodes bàsics de cultiu utilitzats en agricultura ecolò-
gica. Llaurar, cavar, cavada mínima.

Materials: 1-3 horts que es puguin visitar

Participants: 5-12 persones

Duració: 1-3 hores

Procediment:

El grup visita un hort d’exemple o 1-3 horts privats. Idealment els horts han 
de mostrar diferents mètodes de cultiu, en cas contrari el formador ha d’expli-
car-los.

1. El grup fa una volta per l’hort mentre escolta les explicacions de el formador, 
o el propietari de l’hort, sobre els mètodes de cultiu utilitzats.

2. Si és possible s’han de poder veure les tècniques següents:

• Llaurar amb tractor o cavall
• Cavar amb aixada o fanga
• Bancals permanents, sembra directa o cavada mínima (per exemple ús d’en-
coixinat)

3. L’hortolà explica els seus mètodes de cultiu i demostra les tècniques utilitza-
des.

4. Si és possible, els participants practiquen ells mateixos les tècniques.

MèTODES DE PRODUCCIÓ – TRENCACLOSqUES 

Objectiu: Comparar els mètodes de cultiu/producció utilitzant diferents criteris

Materials: Taula impresa (més avall) per a cada participant, pissarra, guix

Participants: Sense límit

Duració: Uns 50 minuts (segons la interacció dels participants) 

Procediment:

Cal imprimir una taula en blanc per a cada participant. La taula emplenada es 
pot trobar al punt 4 del manual d’ECOVOC Introducció a la producció ecològi-
ca a petita escala; pot ser útil per guiar l’exercici. 

A la pissarra es creen tres columnes: agricultura convencional, integrada i ecolò-
gica. A cada columna s’han d’escriure les característiques del mètode agrícola 
respectiu. és recomanable crear grups petits (3-4 persones). Abans que comen-
cin a treballar els grups petits, cal parlar dels diferents criteris com ara biodiver-
sitat, fragmentació del paisatge, etc. Al grup li anirà bé per parlar dels criteris 
necessaris per definir les característiques de cada mètode.

Comentaris: Tothom ha de participar en els grups petits; s’intentarà que 
cada participant digui almenys una característica. 

Si es vol escurçar l’exercici, es pot omplir la taula en comú. és important que 
tothom hi participi.
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MULTICULTURALISME DE LES hORTALISSES

Objectiu: Descobrir quines hortalisses coneixen els participants. 

Aclarir quines es cultiven a la regió i quines són importades. 

Donar a conèixer la importància de les hortalisses locals pel que fa a l’agricul-
tura i la nutrició.

Materials: Dibuixos o fotografies en color d’hortalisses i fruites, hortalisses 
fresques de l’hort o del mercat i algunes del supermercat.

Participants: 15-20 persones

Duració: 45 minuts

Procediment:

1. Els participants separen les imatges en fruites i hortalisses. 

2. A continuació agrupen les hortalisses segons el lloc d’origen. quines hortalis-
ses poden cultivar-se localment i quines són importades? 

3. Es creen dos grups i se situen cara a cara, formant parelles. Els membres d’un 
grup es cobreixen els ulls, els de l’altre agafen dues o tres hortalisses per cap.  
El membre de la parella amb els ulls tapats ha d’identificar les hortalisses amb 
l’olfacte, sense tocar-les. és pot observar quines de les hortalisses importades i 
tractades químicament són difícils d’identificar per l’olor. 

Es canvien els papers i es repeteix el procés. Finalment el grup fa una rotllana 
i es comenten les experiències. quins són els avantatges de les hortalisses cul-
tivades localment? Algú té o ha tingut un hort a casa? quines anècdotes pot 
explicar?

Comentaris: Amb aquest exercici es pot establir un punt de partida des del 
qual començar a planificar l’hort.

NEvERES SENSE ELECTRICITAT

Objectiu: Aprendre mètodes de conservació d’hortalisses durant l’hivern.

Materials: Imatges de verdures i llocs d’emmagatzematge, pissarra i paper 
d’embolicar.

Duració: 20-30 minuts

Procediment:

Criteri Producció  
convencional

Producció  
integrada

Producció 
ecològica

Flux de nutrients

Forma dels nutrients

Fonts de N (cicles)

Multiplicació de l’humus

Vida del sòl

Estructura del sòl

Rotació de cultius

Selecció de varietats

Protecció contra  
adventícies

Productes químics  
(pesticides)

Enemics naturals

Biodiversitat

Mida de les parcel·les

Fragmentació del paisatge

Organització de la pro-
ducció

Nombre d’animals

quantitat de producció

qualitat de producció

Oportunitat de mercat

Efectes nocius
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1. Feina individual: els participants fan una llista dels mètodes de conservació 
d’hortalisses que coneixen. Els resultats es comparteixen amb el grup per tenir 
una idea dels mètodes més coneguts.

2. A continuació es creen taules amb avantatges i inconvenients de cada mètode 
(en dues columnes). El formador afegeix els mètodes que no han sortit.

3. Feina en equip: es mostren les imatges d’hortalisses i els participants separen 
les que es poden conservar durant l’hivern sense processar.

4. Seguidament es presenten les imatges dels mètodes o llocs de conservació: 
celler, fossa, rebost, caixa amb paper de diari, en sorra, al terra del celler cobert 
de fulles de noguera, penjat, en bany de calç, recobert amb clara d’ou, en gerra, 
etc.  Els participants han d’intentar relacionar les hortalisses i els mètodes de 
conservació. Com que algunes hortalisses es poden conservar de maneres dife-
rents, es necessitarà més d’una imatge o  es pot escriure o dibuixar el nom de 
l’hortalissa que manqui en un tros de paper.

Comentaris: Per resumir i practicar es poden preparar cartes amb preguntes 
vertader/fals i jugar al joc del mentider. Les regles són les següents: un jugador 
posa una carta cap per avall a la vegada que anuncia si l’afirmació de la carta 
és vertadera o falsa. El jugador a la seva dreta pot aixecar la carta si pensa que 
ha mentit. Si aixeca la carta i el jugador primer no ha mentit, el darrer es queda 
totes les cartes del centre. En cas contrari, és el primer jugador (el mentider) el 
que es queda les cartes. Si el segon jugador considera que el primer ha dit la 
veritat, tira una altra carta, tot dient si el que hi diu és vertader o fals. I així suc-
cessivament. Guanya el primer jugador que es queda sense cartes.
Si el grup no és gaire actiu i es limita a afegir cartes a la pila, es poden afegir re-
gles noves, per exemple que cada quatre cartes s’hagi d’aixecar obligatòriament 
(en aquest cas, si el jugador ha dit la veritat les cartes es queden el centre). 

PER qUè CERTS CULTIUS ES PLANTEN JUNTS?

Objectiu:

Mostrar als participants:

• la importància de l’associació de cultiu
• quins beneficis té
• com millorar el rendiment combinant plantes en un hort petit

Materials: Pissarra, marcador/guix, llapis de colors

Participants: 15-20 persones

Duració: 50 minuts

Procediment:

Es fan grups i s'assigna a cada grup una tasca de les descrites al punt 3.1 del 
manual ECO-Motive Producció vegetal ecològica. Per exemple, la tasca d'un 
grup és recollir els vegetals que milloren el gust quan es planten junts, l'altre 
grup recull els que milloren la producció, etc. A continuació els grups han de 
representar i explicar les seves associacions d'acord amb la tasca assignada.

Comentaris: és un exercici indicat per a participants de nivell intermedi.

PLA ANUAL DE L'hORT

Objectiu: Preparar un pla anual per a un hort propi o compartit.

Materials: Dibuix o mapa de l'hort a escala (mesures incloses), esquema de 
rotació de conreus elaborat prèviament.

Participants: 2-4 persones per grup (hi pot haver més d’un grup)

Duració: 60-120 minuts

Procediment:

1. Es parteix de l'exercici de rotació de conreus. L'esquema de rotació elaborat 
s'utilitza per decidir on situar cada espècie en el pla anual de l'hort (veure secció 
comentaris).

2. S’ajuda el grup a través dels passos següents:

a. selecció final d'espècies i varietats

b. decisions sobre l'àrea de terreny necessària per a cada espècie i varietat (te-
nint en compte les necessitats o les demandes del mercat)

c. ubicació de cada varietat i temps de sembra dels conreus principals

d. assignació de cultiu anterior, cultiu posterior i adob verd

Aquesta informació es pot representar en un full de paper gran en forma de 
pla anual, o en un full de càlcul. (Vegeu el Manual  ECO-Motive de producció 
vegetal ecològica).

Comentaris: La diferència entre un esquema de rotació de conreus i un pla 
anual de conreu és que el segon és més detallat i aplicat a l'any actual. La rotació 
de conreus, en canvi, és més general i serveix com a referència per a la planifi-
cació d’any rere any. L'objectiu fonamental del pla anual és assignar cada cultiu 
(i les seves varietats) a una àrea concreta durant la temporada actual. El pla pot 
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incloure el temps durant el qual cada espècie ocupa un terreny concret i infor-
mació sobre usos successius d'aquest espai (cultiu anterior, cultiu posterior), i 
també pot incloure on utilitzar adobs verds.

PREPARACIÓ DEL PLANTER

Objectiu: Explicar: 

• Mètodes de preparació del planter
• Condicions de sembra (llum, temperatura, safates, sòl, llavors, trasplan-

tament, sembra a camp) 

Materials: targetes d’hortalisses, fulls, llapis de colors, retoladors

Participants: 15-20 persones

Duració: 40 minuts

Procediment:

Els participants formen grups de tres. Cada grup ha d’escollir una hortalissa i 
prendre notes sobre el mètode de preparació de planter de l’hortalissa triada. 
Han de quedar resolts els punts següents: germinació, sembra, cura i higiene.

Manual: Cura de les plàntules en diferents fases:

Entre la sembra i la germinació: 
• Temperatura del sòl  (òptima ± 7ºC) 
• Humitat del sòl

Entre la germinació i l’enfortiment de la plàntula
• Llum
• Necessitats d’aigua
• Control d’adventícies

Enfortiment, preparació abans de plantar 
• Adaptació a la llum i la temperatura exteriors
• Reg

PREPARANT LA SEMbRA

Objectiu:
Ensenyar als participants:
• les regles per determinar la profunditat de sembra
• les capes del sòl
• les eines per cavar o treballar la terra
• l’època de preparació del llit de sembra (p.ex. sembra molt primerenca, pri-

merenca o tardana) 

Materials: Cartes d’hortalisses, llapis, retoladors

Number of participants: 15-20 persones

Duració: 90 minuts

Procediment:
Per començar, el formador explica detalladament les diferents eines i l’època 
de preparació del llit de sembra. Opcionalment es pot proporcionar als partici-
pants una taula amb les Procediment per determinar la profunditat de sembra. 
Es formen grups. Cada grup agafa una carta i ha d’escriure en detall el mèto-
de de preparació del llit de sembra de l’hortalissa que hi figura. Si un grup és 
molt avançat, poden afegir el nom de la feina prèvia a la sembra i de la que cal 
fer després de la collita. Al final, cada grup exposa la seva hortalissa i justifica 
l’elecció dels mètodes de cultiu i els temps decidits. Es procedeix a debatre. 
Capacitat de germinació de les llavors d’hortalissa:
Hortalissa Temps de germinació (dies) Capacitat de germinació (anys)
Pastanaga 12–14 3–4
Julivert 24–28 2–3
Escurçonera de nap 10–12 1–2
Api 18–21 3–4
Remolatxa 10–14 3–4
Ravenet 4–6 4–5
Enciam 6–7 4–5
Endívia 6–8 4–5
Escarola 6–8 4–5
Col 7–10 4–5
Espinac 18–21 4–5
Tomàquet 12–14 3–4
Pebrot 12–14 3–4
Cogombre 6–8 6–8
Pèsol 6–8 3–5
Mongeta 7–9 3–5
Espàrrec 10–14 1–2
Agrella 12–14 1–2
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qUè hI hA DINS DE LA CAIxA?

Objectiu: Demostrar la gran quantitat d’organismes vius que habiten el sòl i 
la importància d’aportar matèria orgànica.

Materials: Una caixa de cartró o bol, recobert amb una tela.

Fems madur o compost.

Una poma gran.

Duració: 10-30 minuts segons el nombre de participants

Procediment:

1. Abans d’explicar l’activitat es demana al  participant més valent que intro-
dueixi la mà a la caixa, per sota la tela. No és permès de treure la mà ni mirar 
per sota la roba. Després d’explorar una estona, la resta de participants ha de fer 
el mateix, intentant endevinar (sense compartir les seves hipòtesis) què hi pot 
haver dins de la caixa.  (El formador pot dramatitzar la situació insinuant que la 
caixa està plena de criatures vives).

2. Un cop tothom hagi explorat l’interior de la caixa se’ls pot comentar que fa un 
any no haurien volgut tocar el que hi ha dins. El formador agafa un grapat de 
fems madur i el mostra al grup. és el moment d’explicar perquè s’havia insinuat 
la presència de criatures vives. Fins i tot és possible estimar-ne la quantitat. 

3. De fet, en un grapat de fems hi ha més organismes vius que humans a la Te-
rra. També es poden presentar els diversos tipus de criatures i la importància 
que tenen.

4. Aquests organismes col·laboren en la creació del nostre menjar. La capa su-
perior del sòl (25-50 cm) és la més rica en nutrients i organismes. Per imaginar 
la mida aproximada d’aquesta capa es pot comparar la pell de la poma amb el 
seu volum. El formador ha de destacar el fet que una capa tant petita de la Terra 
nodreixi no només els humans, sinó també plantes i animals.

Comentaris: és necessari tenir un lloc on rentar-se les mans. Es pot dedicar 
un parell de minuts a respondre preguntes, comentaris i reflexions. Si s’acon-
segueix encomanar una actitud positiva cap al sòl i els seus habitants, serà més 
fàcil convèncer les persones de la importància de l’agricultura ecològica. 

qUè S'AMAGA EN UN bORRÓ?

Objectiu: Aprendre els tipus de borrons

Materials: Branques d'arbres fruiters amb diferent tipus de borrons, lupa, ga-
nivet

Duració: 20-60 minuts

Procediment:

S’observa els borrons a ull nu i amb lupa. Seguidament, es fan talls longitudi-
nals i transversals, i s’observen, també, a ull nu i amb lupa. Es discuteixen les 
diferències

Comentaris: Està bé d’observar els borrons en diferents estadis dels seu des-
envolupament fenològic: borrons joves en el moment de la seva diferenciació, 
quan comencen a inflar-se i quan esclaten mostrant puntes grises o puntes ver-
des. També està bé de comparar borrons de fruita i borrons de fulla.

RECONEIxEMENT DE PINSOS

Objectiu: Conèixer els pinsos típics de diferents animals (especialment herbí-
vors) i les característiques principals de cada un.

Materials: Fulls i bolígrafs, espai suficient per treballar en grup, ordinador, 
projector i pantalla.

Duració: 45-60 minuts 

Procediment:

Preparació. Es formen grups de 4-5 persones. Idealment tots els grups han 
d’estar a la mateixa sala. Cada participant rep una llista de pinsos i cada grup 
una còpia impresa de les imatges (sis per pàgina – veure pdf).
Grups de treball. Els grups tenen 15-20 minuts per relacionar cada imatge amb 
el nom corresponent de la llista.
El formador es mou pels grups per respondre preguntes i donar pistes.
Posada en comú. Es mostra la presentació parlada (30-40 minuts). Cada grup 
corregeix les seves respostes.
Comentaris: La posada en comú és el moment de parlar de quin tipus és 
cada pinso. La presentació Tipus de pinsos (disponible en versió per projectar 
i versió per imprimir) tracta aquest tema. Pot ser presentada la següent sessió 
(30 minuts).

SANITAT vEGETAL

Objectiu: Exposar diferents mètodes de sanitat vegetal – materials originals o 
en imatges (trampes de feromones, cintes adhesives, productes de sanitat vege-
tal, fotografies d’enemics naturals, d’ocells insectívors, nius d’enemics naturals, 
solucions nutritives cua de cavall dessecada, escorça de roure, etc.)
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Number of participants: 6-12 persones 

Duració: 30-50 minuts 

Procediment:

1. Els participants examinen els materials i en parlen (5 minuts).

2. Han d’intentar agrupar lliurament els objectes de sobre la taula fins arribar a 
un consens (5 minuts).

3. Cada persona ha d’agafar 1-3 objectes coneguts o desconeguts (2 minuts).

4. A continuació, cadascú explica què creu haver escollit i com s’utilitza per pro-
tegir les plantes o, si més no, per què han escollit l’objecte. Si no ho saben poden 
demanar ajuda. (La duració depèn del nombre de participants, si n’hi ha molts 
es recomanable fer un descans).

5. Es repeteixen els passos 3-4 o es parla dels objectes que queden sobre la taula. 

Comentaris: Si no es disposa del material es poden projectar diapositives, 
però és més fàcil recordar coses si es poden tocar. 

SEMbRA A CAMP O PLANTER?

Objectiu: Aprendre els mètodes de propagació de plantes i l’adequat per a 
cada espècie. 

Materials: Full gran, pinzell, llavors d’hortalissa (preferiblement de diverses 
espècies), imatges d’hortalisses

Duració: 1-2 x 45 minuts, segons el nombre de participants

Procediment: 

1. Es col·loquen les llavors sobre la taula i s’agrupen de tres en tres (màxim 4-5 
grups). Els participants han d’intentar reconèixer les llavors. Si un participant 
coneix totes les llavors d’un grup s’ha de col·locar al costat d’aquest. El forma-
dor comprova els seus coneixements i li demana que busqui un grup que tingui 
llavors desconegudes. Si dues persones es troben al mateix grup de llavors, es 
poden ajudar mútuament. Si tot i així segueixen amb dubtes, poden demanar 
ajuda als altres grups. Com a últim recurs, el formador pot ajudar.

2. Es col·loquen les imatges d’hortalisses al costat de les seves llavors. Així, fent 
una ullada, els participants es poden familiaritzar amb les llavors desconegu-
des.

3. Es barregen les llavors i es reagrupen en munts diferents. Si el grup és juga-
ner podem fer que es tapin els ulls per mirar de reconèixer a quina hortalissa 
correspon cada llavor. 

4. Es poden agrupar les llavors segons diversos criteris: mida, grup en la rotació 
de cultius, família. Els participants poden proposar criteris.

5. Es poden agrupar les llavors segons el període de sembra (març, abril, maig, 
apte com a cultiu secundari, resembra, etc.). S’agafen les imatges d’hortalisses 
i s’ordenen segons el període de sembra (les plantes amb el mateix període de 
sembra han d’estar una darrera l’altre). 

6. Es dibuixa un diagrama de Venn (dos cercles sobreposats). Les llavors per a 
planter en un cercle, les de sembra directa a l’altre. Les llavors adequades pels 
dos mètodes es col·loquen a la intersecció dels dos cercles. 

7. Es fa una enquesta ràpida: qui sembraria les mongetes en planter i qui les 
sembraria directe a camp? I els pèsols? quina altra hortalissa se sembra direc-
tament a camp? 

8. Es pregunta: què us ve a la ment sobre la paraula plàntula (per què, quan, 
quins tipus de plantes, etc.)?

9. Algú ha vist mai l’arrel de la plàntula de meló? Si ens fixem en les arrels, com 
es ven el planter (de ceba o cogombre per exemple) al mercat?

Comentaris: Per practicar es pot repetir qualsevol dels passos anteriors. Fins 
i tot al principi de cada activitat és bo practicar la identificació de les llavors més 
comunes i reforçar coneixements relacionats.

SISTEMES DE REG 

Objectiu: Ajudar els participants a decidir el sistema de reg adequat a les 
seves necessitats.

Materials: Horts amb diferents sistemes de reg

Participants: 2-15 persones

Duració: 60-120 minuts

Procediment:

1. El grup visita horts que exemplifiquin diferents sistemes de reg.

2. Els participants han de esbrinar les necessitats d’aigua de diferents cultius 
(proposats pel formador) i pensar sistemes de reg adequats a la seva situació 
particular.
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Comentaris: Diferents cultius tenen necessitats d’aigua diferents, però el sis-
tema de reg també depèn de l’escala. No és tan important que cada participant 
conegui totes les tecnologies de reg, com que conegui les necessitats de cultius 
diferents i quins mètodes de reg són els adequats als seus horts i escala.  

SObRE GUSTOS NO hI hA RES ESCRIT…  (De gustibus non 
est disputandum) 

Objectiu: Trobar les característiques d'un producte bo i comercialitzable.

Materials: Paper i bolígraf, pissarra, opcionalment una selecció de productes 
amb bon i mal aspecte (poden ser fotografies).

Duració: 15-40 minuts

Procediment:

Els participants escriuen unes quantes característiques (de tres a cinc paraules) 
d'una fruita atractiva i unes quantes característiques a evitar. 

A continuació cada persona llegeix les seves paraules i el dinamitzador les es-
criu a la pissarra. Se subratllen les paraules o significats semblants, tantes vega-
des com surtin, per recalcar-ne la importància.

TERANyINA EN EL SòL

Objectiu: Entendre la riquesa de la vida del sòl, i la importància de restituir 
la matèria orgànica.

Materials: Cabdell de fil o cordill. Poema.

Retalls de paper amb la mida d’una carta (25-30 retalls), llapis de colors, ceres, 
etc.

Participants: 6-12 persones

Duració: 30-50 minuts

Procediment:

Arrelar. Poema d’Amitav Radiance 

Mentre sec sota un arbre
Toco les arrels superficials
Imaginant la profunditat que assoleixen
Cada una s'aferra al sòl

Creant una xarxa
Amb sinergia
La comunicació té lloc, allà
I passa a través del tronc
Fins arribar a les branques
On les fulles xiuxiuegen entre elles
Intentant comunicar-se amb el vent
Per passar els missatges
Profundament arrelades
Què deu estar passant allà baix
No ho sabrem
Arrels que exploren més enllà
Segles d'històries enterrades
Aquest arbre és testimoni
Dels esdeveniments
L'arbre es manté ferm
Resistint múltiples adversitats
Amb arrels per aguantar-ho tot
Que han viatjat a gran profunditat
Recobertes de terra fèrtil

1. Per mitjà d’un o dos minuts de relaxació  es fa possible d’establir el silenci 
interior necessari per concentrar-se en el poema. Els participants poden tancar 
els ulls.

2. Es llegeix el poema, fins i tot dues vegades si és necessari.

3. Després d’un o dos minuts de silenci, els participants escriuen (o dibuixen) a 
les cartes quins tipus d’organismes poden viure al sòl.

4. Es fa una llista unificada d’organismes afegint els que faltin. Com més n’hi 
hagi millor. A continuació es fan agrupacions: insectes, bacteris, etc. Al la llista 
s’afegeixen també els factors ambientals que afecten el sòl (temperatura, humi-
tat, aeració, contingut de matèria orgànica, etc.).

5. A partir dels ítems de la llista (incloses agrupacions com els bacteris) s’han de 
crear tantes cartes com jugadors. és important que tots els organismes impor-
tants i els factors ambientals tinguin representació.

6. Els jugadors fan un rotllana i cadascun agafa una carta. Un jugador agafa 
l’extrem de fil del cabdell i el llança a un altre jugador que tingui una carta 
relacionada amb la seva. Aquest desenrotlla el cabdell una mica i el llança al 
següent jugador, seguint el mateix criteri. El cabdell pot passar per un jugador 
múltiples vegades. Al final tothom forma part de la teranyina. En aquest mo-
ment s’ha d’intentar tensar el fil: el sistema col·lapsa si algú deixa anar el fil o 
aquest es trenca.
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Comentaris: Si la selecció d’ítems de la llista es deixa a les mans dels par-
ticipants és necessari supervisar que tots els organismes importants i factors 
ambientals hi són representats.

TEST DE TExTURA DEL SòL

Objectiu: Utilitzar un mètode simple i pràctic per entendre les diferents tex-
tures del sòl: 

sorrenca – llimosa – argilosa

Materials: Mostres de sòls varis, una mica d’aigua

Participants: 3-15 persones

Duració: 20 minuts

Procediment: 

1. El formador recull les mostres de sòl o, alternativament, cada participant por-
ta una mostra del seu hort.

2. S’agafa una mostra de la mida d’una nou amb el palmell de la mà i s’humiteja 
amb aigua fins que brilli. 

3. Es pasta amb els dits fins que els agregats s’han trencat i la mostra queda 
humitejada del tot. 

La proporció de sorra, llim i argila es pot estimar de la següent manera (segons 
White, 1987): 

• Sorra gruixuda – grans de mida suficient per cruixir els uns amb els altres i 
detectables visualment i per tacte.

• Sorra fina – grans menys aparents, però en concentracions majors al 10% són 
apreciables.

• Llim – grans no detectables, però la seva presència provoca una textura llisa 
i sabonosa.

• Argila – característicament enganxosa. Tot i que algunes argiles seques reque-
reixen molta aigua i amassat abans de ser enganxifoses.

4. Es prova de formar una “botifarra” o “cuc” amb la mostra:

• Si el cuc no s’aguanta junt, sinó que es trenca – sòl sorrenc. 

• Si el cuc s’aguanta junt però no es pot doblegar – sòl llimós.

• Si el cuc s’aguanta i es pot doblegar – com si fos plastilina – és un sòl argilós.

Comentaris: L’objectiu és entendre les diferències generals entre sòls argilo-
sos, llimosos i sorrencs, no un mètode precís de classificació de textures del sòl.

TRENCACLOSqUES

Objectiu: Aprendre de manera estructurada, a partir de les parts d’un sistema 
més gran.

Estudiar l’estructura d’un fruiterar i les parts d’un arbre.

Materials: Fotografies en color de temes varis, com a mínim de mida DIN A4, 
retallades en petites peces de formes vàries. Els trencaclosques resultants han 
de tenir diferents nivells de dificultat. La quantitat depèn del nombre de parti-
cipants. Cada trencaclosques s’ha de guardar individualment, evitant barrejar 
les peces o perdre’n alguna.

Duració: 20-40 minuts

Procediment: 
Si hi ha molts participants, es poden formar grups de 3-4 persones. 
Al final de l’activitat es pot fer comentaris sobre la dificultat o algun detall de 
les fotografies.

TRENCACLOSqUES DE SEGURETAT
Objectiu: Identificar situacions de risc en ramaderia i pensar possible solu-
cions.
Materials: Pissarra, imatges en color de:

a) Accidents

1. Ovella mossegada per un gos

2. Porcell esclafat per la truja

3. Ferides a la cua d’un porc

4. Ous picats

5. …

b) Agents i causes

1. Gos agressiu (raça perillosa)
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2. Truja i porcells en una cambra petita

3. Porcs amb espai reduït

4. Gallines a prop dels ous

5. …

c) Solucions

1. Ensinistrador de gossos

2. Proteccions a les parets

3. Més espai pels porcs

4. Recollidor d’ous automàtic 

5. …

Duració: 15-40 minuts

Procediment:
Primer: Els estudiants observen les imatges dels accidents i intenten deduir-ne 
la causa. quan tinguin les respostes, les comparteixen i el formador les escriu 
a la pissarra.
Segon: Els estudiants observen les imatges d’agents i causes i hi relacionen els 
accidents, justificant les respostes. Les respostes incorrectes de la pissarra es 
tatxen.
Tercer: Els estudiants pensen possibles solucions per evitar els accidents.
quart: El formador mostra les imatges de solucions i les explica detallada-
ment.

vALORS ECOLòGICS I TRADICIONALS A LA TAULA

Objectiu: Copsar la diferència entre menjar natural i menjar processat i la 
importància de consumir menjar produït localment, tant per al medi ambient, 
la salut i la butxaca.

Entendre el concepte de petjada ecològica. 

Materials: Fotografies de l’enllaç següent (hongarès): http://www.erdekesvi-
lag.hu/egy-heti-bevasarlas-a-vilag-kulonbozo-orszagaiban/ (s’han d’imprimir 
sense el text, o bé plegar el paper per evitar que sigui visible). Un full de paper 
i un llapis per a cada grup.

Pissarra, paper, bolígraf i un mapa del món (si és possible).

Participants: Sense límit. Si hi ha més de 10 participants, és millor crear grups 
de 2-3 persones. 

Duració: 45 minuts, segons les necessitats del grup

Procediment: Abans d’utilitzar les fotografies, els participants han de tancar 
els ulls i pensar en els millors àpats que hagin tingut en la seva vida. On van ser, 
quins ingredients tenien, etc.?

A continuació es retallen les fotografies en 2-3 trossos i s’escampen sobre la 
taula. Tothom n’ha d’agafar un tros i intentar trobar els altres trossos que com-
pleten la fotografia. és una manera original de fer grups. Si hi ha pocs partici-
pants no cal retallar les fotografies, sinó que s’agafen individualment i, si un cas, 
després es fan grups.

Observant la fotografia, cada grup ha de respondre les qüestions següents:

• De quin el país o països és la família representada (justificant la resposta).
• De quin país que és originari el menjar?
• quan deu costar el menjar?
• Comparar el nombre de persones amb la quantitat de menjar. quines són 

les diferències més evidents amb les fotografies dels altres grups?
• Hi ha algun menjar desconegut?
• quin menjar escolliríeu personalment de la imatge? 
• Hi ha algun producte que rebutjaríeu? 
• Us agradaria viure en els països representats a la vostra imatge? Justifi-

queu  la resposta.

Observant les imatges dels altres grups: 

En quina fotografia us agradaria aparèixer? Per què? 
Hi ha algun menjar desconegut a les altres imatges? 
(Aquest exercici pot continuar amb altres reptes)

Un cop tots junts, es poden ordenar les fotografies seguint els criteris següents:

1. Temps passat a la cuina preparant el menjar
2. Relació preu/valor
3. Distància viatjada pel menjar
4. quantitat de brossa generada

Comparant els resultats per a cada criteri dels anteriors, quines conclusions es 
poden treure? 

Per exemple: pot ser que el menjar barat sigui gustós, respectuós amb el medi 
ambient i sa. 
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Es poden proposar experiments addicionals com ara:

Considera l’opció de no cuinar i menjar exclusivament menjar ràpid, preparat 
o de restaurant. A continuació, torna a recordar el millor menjar que has pro-
vat. El cuiner era de la teva família o estava preparat de manera tradicional? 

També es pot mostrar el plaer de cuinar com una activitat creativa, feta pel goig 
de la família i els amics, i com a forma d’expressió de la cultura i les tradicions, 
ja sigui a casa o en un context professional.

Amb l’ajuda del mapa es pot ressaltar que molt del menjar que consumim (per 
exemple el cafè i la xocolata) prové de països molt distants  i l’impacte que té 
això sobre el medi ambient

Comentaris: Són necessàries almenys 6-8 fotografies de la pàgina web, al-
menys una per grup. Si els participants estan molt interessats en el tema, se’n 
poden mostrar més (que s’han d’haver preparat a l’avançada)

vARIETATS DELECTAT – LA DIvERSITAT éS bELLA

Objectiu: Aprendre el paper i la bellesa de la diversitat en un fruiterar.

Materials: 50-100 fotografies petites d’arbres fruiters, herbes, herbes adventí-
cies, insectes, animals, qualsevol cosa que es pugui trobar en un fruiterar.

Duració: 20-40 minuts 

Procediment:

S’agrupen les fotografies: fruits, plantes, herbes adventícies, animals, insectes, 
fongs, etc...

Els participants han de triar 5-10 fotografies que voldrien al seu fruiterar i jus-
tificar les seves eleccions. Així s’aprecia com fruiterars molt diferents poden ser 
bells a la seva manera.

Comentaris: Les espècies (plantes o animals) haurien de tenir múltiples foto-
grafies per permetre a més d’un participant triar la mateixa espècie. 

vERDA, vERDA bRANCA

Objectiu: Aprendre a distingir arbres fruiters a partir dels seus borrons i 
branques. 

Materials: Fruiterar, branquetes de diverses espècies i varietats, lupa.

Duració: 45 minuts

Procediment: S’observa les branquetes de diferents arbres fruiters: els bo-
rrons, l’escorça, el color, la pilositat, les taques i esquerdes, la longitud, el gruix, 
l’angle del les ramificacions, etc. Es fa un esbós o esquema de les característi-
ques més importants. Utilitza una lupa!

Es comparen les diferents espècies i varietats.

vIES CAP AL bENESTAR ANIMAL

Objectiu: Proporcionar confiança per tenir cura de les necessitats dels ani-
mals domèstics.

Materials: Llapis, paper amb una taula a omplir:

columna 1: necessitats

columna 2: com acomplir-les

Duració: 45 minuts

Procediment:

1. El grup sencer ha d’identificar (amb l‘ajuda del formador) el comportament 
de diferents animals en el seu hàbitat natural, i crear una llista de les seves ne-
cessitats, que pot ser escrita a la columna 1 de la taula.

2. En grups petits (3-5 persones) s’identifiquen les maneres de resoldre  les ne-
cessitats dels animals en un entorn artificial i s’escriuen a la columna 2.

3. Finalment, es comparteixen els resultats amb el grup sencer i es completen 
les taules. D’aquesta manera es desenvolupa un coneixement més ampli de les 
necessitats i solucions possibles que existeixen.

Comentaris:

• Cal tenir informació sobre l’hàbitat i el comportament naturals de cada ani-
mal. El formador ha de proporcionar aquesta informació, si és necessari.

• Aquest exercici és especialment indicat per porcs, conills i pollastres.



Aquest manual que tens entre les mans és el resultat de la col·laboració internacional 
ECO-Motive, finançada per la UE a través d’una subvenció “Col·laboració Estratègica 
Erasmus+”. Durant les nostres primeres experiències formatives, ens vam adonar que 
hi ha una alta demanda de formació en producció agrària ecològica entre la població 
rural, però aquestes formacions només poden ser efectives si es programen a mida per 
a un públic específic. Reconèixer aquesta necessitat urgent per un nou enfoc, significava 
que necessitàvem crear un currículum formatiu específic per la seva temàtica –producció 
agrària ecològica a petita escala- però també per a un públic específic: persones rurals 
desafavorides, a l’atur i/o amb baixes aptituds. L’elaboració d’aquesta formació va ser 
l’objectiu inicial del projecte ECO-Motive. El currículum formatiu prepara els futurs for-
madors –professionals agraris d’àrees rurals- per ensenyar producció agrària ecològica a 
petita escala a aquest públic concret.
Aquest manual existeix per a donar consell professional a aquests futurs formadors, 
concretament al referent a què i com ensenyar. Considerem el despertar de la conscièn-
cia una part indispensable de la producció agrària ecològica a petita escala, per això el 
capítol “Aspectes bàsics de l’agricultura ecològica” es recomana a tothom, de la mateixa 
manera que el capítol “Sensibilització social i motivació”. Això, independentment de com 
vulguis aproximar-te a "Horticultura ecològica", "Fructicultura ecològica" o "Ramaderia 
ecològica a petita escala". A més d’oferir-te acompanyament professional dins dels dife-
rents capítols, també disposes d’una col·lecció de metodologies pedagògiques i jocs per 
tal que ho puguis adaptar a la teva pràctica professional. La nostra intenció és guiar els 
formadors (TU!) a ajudar persones desafavorides a iniciar producció ecològica a petita 
escala, d’una manera que pugui ser: útil, molt assequible, inspiradora i potser fins i tot 
divertida! Et desitgem que facis bona feina i que aprenguem molt junts!


