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1. XERRADES 
 

XERRADA DE VARIETATS LOCALS + PROJECCIÓ VÍDEO 

TEMPORADA: A QUALSEVOL MOMENT DE L’ANY  

 

Descripció: Aquest taller consisteix en una breu descripció de la importància de les varietats 

locals per l'agricultura i l'alimentació. Es dona especial importància a la tasca que realitza 

l’Associació de Varietats Locals i es projecten els vídeos realitzats aquests darrers anys sobre les 

varietats locals i els multiplicadors de llavors. 

Usuaris als quals va dirigit: Segon i tercer cicle de primària, secundària i FP agrari. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació)    

 

XERRADA CEREALS DE VARIETATS LOCALS DE MALLORCA  

TEMPORADA: A QUALSEVOL MOMENT DE L’ANY  

 

Descripció: Consisteix en una presentació del web www.cerealsdemallorca.org. És un web on es 

pot consultar la feina feta amb varietats locals de cereals de Mallorca. Es donaran a conèixer les 

diferents varietats de cereals de Mallorca: blats, ordis i civades. Aquest xerrada es pot fer amb 

el taller de tast de pans de varietats locals. (Veure més info a l’apartat de tallers tast). 

 

Usuaris als quals va dirigit: Segon i tercer cicle de primària, secundària i FP agrari. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació)    

 

VÍDEO + COL·LOQUI “EL PLA DE MALLORCA: LA VELOCITAT D’UN CANVI” 

TEMPORADA: A QUALSEVOL MOMENT DE L’ANY  

Descripció: Com es vivia al Pla de Mallorca abans de que arribés el monocultiu turístic? A què es 

dedicaven les mallorquines per subsistir? Com afectà el primer boom turístic de 1960 a aquest 

mode de vida? I avui dia, què en resta? El documental El Pla de Mallorca: la velocitat d’un 

canvi intenta donar resposta a aquestes preguntes. L’activitat consisteix en fer un passi del 

documental (34’22’’)  i obrir un espai de col·loqui per reflexionar sobre la temàtica.   

Usuaris als quals va dirigit: Segon i tercer cicle de primària, secundària i FP agrari. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació)    

 

http://www.cerealsdemallorca.org/
https://youtu.be/NwjtgLOIOOk
https://youtu.be/NwjtgLOIOOk
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2. TALLERS 
 

ELABORACIÓ DE PLANTER  

TEMPORADA: FINAL ESTIU-TARDOR O FINAL HIVERN-PRIMAVERA. 

Descripció: Aquest taller consisteix en una breu descripció de la importància de les varietats 

locals per l'agricultura i l'alimentació. Es dóna especial importància a la llavor com a recurs per 

a l'agricultura i com a font d'energia i vida. Per exemplificar-ho es fa un taller on s’elabora el 

planter de diverses hortícoles per poder configurar un hort posteriorment.  

Usuaris als quals va dirigit: Infantil, primer i segon i tercer cicle de primària. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació). Palanganes de planter, torba o 

terra de planter, llavors.    

 

SEMBRA DIRECTA 

TEMPORADA: TARDOR-HIVERN 
Descripció: Aquest taller va destinat a aquells centres educatius que disposin d’un espai 

d’hortet on es faria una explicació de la importància de les varietats locals per l'agricultura i 

l'alimentació. L’activitat segueix amb l’explicació del cicle de les llavors, la preparació de la 

terra i la sembra directa de llavors de varietats locals de lleguminoses d’hivern. S’explica el 

seguiment que en podran fer des del centre i es proporcionen coneixements per realitzar 

altres sembres. 

 

Usuaris als quals va dirigit: Infantil, primer i segon i tercer cicle de primària. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Material bàsic de jardineria (xapeta, pala de mà), llavors. 

 

 

EXTRACCIÓ DE LLAVOR  

TEMPORADA: FINAL D’ESTIU-TARDOR. 

Descripció: Aquest taller consisteix en una breu descripció de la importància de les varietats 

locals per l'agricultura i l'alimentació com també del cicle que tenen les plantes des de la llavor 

fins al fruit que conté les llavors. Per exemplificar-ho es fa un taller d'extracció de llavor de 

tomàtiga. Aquest consisteix en extreure llavor d'una tomàtiga de ramellet i després posar-la a 

fermentar, netejar-la i assecar-la. 

Usuaris als quals va dirigit: Infantil, primer i segon i tercer cicle de primària i FP agrari. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació). Materials per l’extracció  

(ganivet, bols, culleres, sedàs), material vegetal.  
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TAST DE VARIETATS LOCALS 

TEMPORADA: ESTIU-TARDOR. 

Descripció: Aquest taller consisteix en una breu descripció de la importància de les varietats 

locals per l'agricultura i l'alimentació com també del cicle que tenen les plantes des de la llavor 

fins al fruit que conté les llavors. Per exemplificar-ho es fa tast de les varietats locals que hi hagi 

de temporada. Si es fa a l’estiu es poden fer tomàtigues o pebres i a l’hivern es pot fer un tast 

de pans de diferents varietats o bé de tomàtigues de ramellet o qualque meló de guardar. En 

funció de la temporada es farà un tast o un altre.  

Usuaris als quals va dirigit: Infantil, primer i segon i tercer cicle de primària, secundària  i FP 

agrari. 

Durada del taller: 50’-1h Nombre de participants: Màxim 25. 

Material:  Es requereix projector. (El pot aportar l’associació)    
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3. MATERIALS 

 

LUDOTECA DE VARIETATS LOCALS 

La ludoteca de varietats locals, formada per jocs educatius com el dòmino, tres en retxa, joc de 

memòria i qui és qui, per a complementar l’ensenyament en varietats locals d’una manera 

entretinguda. 

Aquesta ludoteca ha estat creada com a material amb què l’AVL pugui complementar les 

diferents activitats que es duen a terme per tal d’educar la societat sobre la importància de la 

conservació de l’agrobiodiversitat i de les varietats locals. Per tant, es tracta d’un material que 

s’utilitzarà als tallers realitzats als centres educatius que ho sol·licitin o a altres espais on hi 

assisteixin infants, com tallers a fires o altres activitats. 

Aquest material es facilitarà a la classe una vegada haver realitzat una activitat. 
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RECULL DE LLAVORS 

Els kits o reculls de llavors que inclouen 12 fitxes en format A5 perquè els centres puguin utilitzar 

durant el desenvolupament de l’activitat de l’hort escolar. D’aquestes 12 fitxes n’hi ha 10 que 

tracten una varietat local diferent, mentre les altres dues fitxes inclouen els processos 

d’extracció de llavor i de planter, respectivament. A més, aquests reculls han inclòs també 3 

sobres de llavors de diferents varietats locals perquè puguin sembrar a l’hort escolar. 

Aquest material es facilitarà a la classe una vegada haver realitzat una activitat. 

Les varietats locals incloses en aquestes 10 fitxes són les següents: 

• Ceba blanca mallorquina 

• Ciuró mallorquí 

• Col borratxona petita o de 7 setmanes 

• Colflori de Sant Josep 

• Enciam d’orella d’ase 

• Fava negra 
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• Julivert mallorquí 

• Pastanaga morada 

• Pèsol d’esclovellar 

• Rave mallorquí 
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UNITAT DIDÀCTICA DE VARIETATS LOCALS 

La unitat didàctica de varietats locals s’obsequiarà una vegada es realitzi una xerrada i/o taller 

al centre. És un quadern on hi ha diferents activitats per a desenvolupar al llarg del curs amb el 

fil conductor de les varietats locals a cada estació. És una unitat didàctica per treballar a primària 

en funció del cicle de primària que es treballi es podrà aprofundir més o menys. A continuació 

s’il·lustren quatre pàgines de la unitat didàctica. 
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JOC DE MEMÒRIA DE VARIETATS LOCALS PETIT 

El joc de memòria de varietats locals en petit format és va realitzar per regalar a les escoles per 

tal que els nins i nines puguin jugar a classe i puguin aprendre el nom de les varietats locals. 

Aquest material es regalarà a la classe una vegada haver realitzat una activitat. 

 

 

 



 12 

4. PRESSUPOST: 

 

El pressupost es desglossa en tres formats en funció de l’activitat que es realitzi al centre així 

com dels materials que hi ha per tal que el centre els pugui sol·licitar: 

 

Concepte Quantitat 

Xerrada: Les varietats locals i la tasca de l’Associació de Varietats Locals.* 200€ 

Taller (inclou materials)* 250,00€ 

Material: Préstec Ludoteca de varietats locals. (1 setmana) ** 40,00 € 

Material: Recull de llavors de varietats locals. ** 12€ 

Material: Unitat didàctica de varietats locals.** Gratuït 

Material: Joc de memòria de varietats locals.** Gratuït 

 

*En el cas que un centre realitzi més d’una activitat el mateix dia es reduirà un 10% a 

partir de la segona activitat.  

** Es facilitaran aquests materials una vegada haver realitzat alguna activitat al centre 

escolar. El mateix centre haurà de retornar la ludoteca a la seu de l’AVL. 

 

 


