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INTRODUCCIÓ 

Ja hem arribat a final de curs i un cop més hem anat a les tan esperades 

colònies! Després de passar 5 dies a Juneda i viure amb els companys i 

companyes noves experiències, volem compartir-ho amb vosaltres perquè 

podeu llegir tot el que hem fet.  

 

Primer de tot dir que hem estat a un camp d’aprenentatge, on es feien diferents 

tallers cada dia. Els tallers han estat: forn, transformació d’aliments, Juneda, 

paisatge, granja, farines, apicultura i hort.  

 

Durant tot l’any hem estat treballant els temes que treballaríem a les colònies i 

ho hem fet amb els projectes. Des de principi de curs ens hem plantejat 

diferents preguntes per descobrir durant aquests dies.  

Cada dia fèiem 4 hores de taller pel matí i 4 hores més per la tarda. Vam 

acabar molt cansats, però vam aprendre moltes coses.  

 

Esperem que us agradi la revista, ja que l’hem feta amb tota la nostra il·lusió! 
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APICULTURA 

El taller d’apicultura va ser molt entretingut i ens van donar moltíssima 

informació. A continuació expliquem tot allò que vam 

saber de nou de les abelles i la importància que tenen a 

les nostres vides.  

 

- Ens van dir hi ha diferents tipus d’abelles: la 

reina, l’obrera i l’abellot, que és l’únic mascle.  

- L’abella es diu Apis Melifera en llatí i significa Abella (apis), que fa mel i 

cera (melifera).  

- Per fer apicultura cal anar ben tapat perquè no et piquin. Cal portar un 

uniforme fet de tela blanca. El color negre atrau a les abelles. Nosaltres 

ens vam haver de posar pantalons clars, doble mitjó per sobre del 

pantaló, una camiseta llarga per dins del pantaló i l’uniforme de mig cos 

que ens van donar allà.  

 

 

 

 

 

 

 

- La reina s’aparella amb els 3 primers  abellots que arriben i passegen 

junts fins que la reina els separa i mor. De fet, els abellots, a part 

d’aparellar-se, no fan res més. Ni tan sols piquen.  
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- La  reina va matant amb el fibló les abelles que hi ha a les cambres 

perquè si neix  una més jove, prefereixen a aquesta. L obreres fiquen de 

nou un ou  dins la cambra reial  per  si es morís o fessin fora  la  reina. 

- Quan neixen 5, les reines lluiten entre elles perquè nomes hi ha d´ haver 

1 reina. Llavors les obreres  no fan res. Deixen que guanyi la millor i 

lluiten a mort. Les reines intenten picar al cap de l´ altra i així es moren 

segur.   

- La reina posa ous i d´ aquests ous... 

- La  reina pot viure 5 anys , les obreres poden viure de 3 – 6 mesos i els 

abellots 3 mesos.   

- Les abelles obreres prefereixen treballar fer mel i anar a buscar pròpolis i 

pol.len. 

- Les abelles s´ alimenten de mel i plantes. 

- Les abelles piquen només per defensar-se. 

- Les vespes tenen el fibló recte i poden treure i ficar el fibló fàcilment, 

però les abelles tenen el fibló amb punxetes que els  permet ficar-lo però 

no el poden treure. Quan el  treuen per escapar es moren  perquè surten 

alguns òrgans que necessiten per viure, que queden amb el fibló 

enganxats.  

- L’abella reina, quan es jove, posa fins a 1.000 ous cada dia. Quan es fa 

gran, ja no posa tants ous i les abelles obreres la fan fora perquè ja no fa 

la seva feina. I la substitueixen per una altra. La manera de fer-la fora és 

no donant-li menjar, és a dir, gelea real. La gelea real la fabriquen les 

abelles obreres petites.  

- A cada arna, que és el niu de les abelles que fan elles mateixes, hi ha 

50.000 abelles aproximadament. A diferència de les vespes que fan el 

rusc amb cel.lulosa (el treuen dels arbres i s’assembla al cartró), les 

abelles fan el rusc a base de cera. La cera la treuen de dins seu. La 

produeixen elles. 
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- En una arna hi ha 1 reina, 100-200 abellots i la resta són obreres.  

- Les abelles saben a on està el niu perquè oloren l’abella reina. Aquesta 

olor els agrada.  

- Quan vam observar l’arna, vam veure com naixien els abellots. Hi havia 

també cambres reials, que tenien una forma diferent a les cambres on 

neixen els abellots.  

- A l’arna hi vam introduir fum, per fingir un 

incendi. Això causa alarma, i les abelles amb el 

fum no es poden comunicar. Creuen que el seu 

rusc està en perill i mengen molta mel i s’atipen 

per buscar un altre rusc. Llavors no poden picar 

perquè tenen la panxa plena. L’olor del fum 

també les desorienta.  

 

- Per fer el seu niu d’abelles, necessiten propolis, que la utilitzen com a 

“superglu” per tancar bé l’arna. Costa molt d’obrir. Per això si escoltes 

bé, quan es desenganxa la 

tapa fa un soroll...CRAC! 

 

 

 

 

 

 

- La reina posa ous i d’aquests ous neixen les obreres. Quan fan fora a la 

reina, les obreres, com per art de màgia, posen ous sense aparellar-se i 

surten els abellots.  
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- La funció de les abelles és molt important, ja que ajuden a les plantes a 

reproduir-se. Les abelles obreres tenen unes bosses a les potes on 

guarden el pol.len. Quan agafen el néctar, se’ls cau una mica de pol.len i 

així ajuden en la reproducció.  

- El nèctar que agafen de 

les flors, el masteguen 

com un xiclet i el van 

passant de boca en 

boca, fins que està ja 

molt dolça. Llavors ja 

està preparada la mel. 

 

 

 

- La diferència entre una abella reina i una abella obrera és la seva 

alimentació. Si l’alimenten sempre amb gelea real, en naixerà una abella 

reina. Si durant la seva metamorfosi, deixen de donar-li aliment, naixerà 

una abella obrera.  

- Vam tastar 3 tipus de mel i vam fer una votació per saber quina ens 

havia agradat més. Una era d’alzina, una altra de taronger, i la de mil 

flors. La que més ens va agradar va ser la de mil flors.  

-   El dia que vam anar a fer apicultura no vam poder agafar mel perquè 

les abelles la necessitaven per menjar.  

 

GERARD – LAURA - ALBA V. - ÀLEX 
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FORN 

Abans de començar a preparar el pà era molt important rentar-nos les mans i 

posar-nos el davantal .  

L’ Àngel ens va explicar per què servia el davantal. No serveix  per no 

embrutar-nos sinó per no embrutar el menjar. 

L’ Àngel ens va explicar els ingredients que necessitem per fer la massa del pa 

blanc:  

- 450  grams de farina. 

- Un tros de llevat natural. 

- 50  grams de llevat de cervesa. 

- 2 culleretes de sal gruixuda.  

- 600 ml d’aigua.  

Pel pa integral:  

- 500  grams de farina.  

- 2 cullerades de sal gruixuda.  

- Llevat de cervesa. 

- 50  grams  de llevat natural.  

-  620 ml d’aigua. 

 

Després vam ajuntar tots els ingredients. Quant 

tots els ingredients van estar ben barrejats es 

van amassar. Després d’una estona amassant 

amassant … el vam posar a sota d’un llençol.  
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Després d`’una estona vam començar a fer plecs . Més tard els vam posar a 

l’armari de fermentació.  Per posar el pa al forn, vam fer uns talls al pa . Ho vam 

posar al forn i després de 20 minuts vam treure del forn el pa i el vam portar  a 

la cuina per a menjar-ho .  

 

 

A tots nosaltres ens va anar molt bé . 

En aquest taller vam aprendre a fer pa.  

 

 

 

 

JUDITH P. – ADRIÀ - JEMIMA - NEREA - DAVID C.  
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TRANSFORMACIÓ D’ ALIMENTS 

 

Al taller de transformació 

d’aliments vam fer 

hamburgueses, 

mandonguilles,  

botifarres i mantega.  

 

 

Per començar, abans ens van donar uns quants consells. Pel que fa a la neteja, 

cal tenir les mans netes abans de començar a tocar el menjar. Hem de portar 

un davantal i l’únic que podem tocar amb les mans és el menjar i els estris de 

cuina.  

Com vam fer tantes coses, explicarem l’hamburguesa i la mantega.  

 

El primer pas per fer l’hamburguesa és tenir l’ ingredient principal per fer-la. I és 

la carn de porc. Evidentment, per aconseguir-la, s’haurà de matar el porc.  

 

Un cop vam tenir la carn, la vam tallar a 

trossets petits amb el greix inclòs.  

Després vam passar la carn per la 

trituradora, per picar-la una mica més.  

 

Més tard vam ajuntar tota la carn picada en 

una safata i la vam barrejar amb una mica 

de julivert, pa amb llet també triturat, all i 
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formatge. Un cop ja van estar ficats tots els ingredients, ho vam barrejar tot 

amb les mans.   

 

 

 

 

 

 

Per últim, 

cadascú va 

agafar un estri 

que servia per 

donar forma a les 

hamburgueses i 

vam anar fent 

tantes com vam 

poder! 

 

 

Pel que fa a la mantega, vam seguir els següents passos:  

Primer, vam escalfar la llet a 80 graus per treure els microbis. Després vam 

treure la nata que havia sortit d’escalfar la llet i la vam separar de la llet líquida. 

Vam posar la nata a refredar i després de mitja hora  va sortir la mantega.  

Finalment, per haver treballat tant, ens van fer un regal. I és que ens van deixar 

menjar galetes amb mantega feta per nosaltres! 

 

TONI - PABLO F. – UNAI – DÍDAC - ALEXANDRE 
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GRANJA 

Abans de tot ,ens vam posar les botes per no embrutar-nos. Després vam 

agafar les pales per recollir els fems de les vaques i vam rentar les pales i les 

botes.. 

Ens ho vam passar molt bé tocant i donant de menjar als animals. 

       

 

Hem après que en una granja hem de cuidar als animals i això implica recollir 

fems, alimentar-los, netejar-los...Els fems són la caca dels animals i es poden 

fer servir per les plantes, després de 4 anys. 
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Després vam anar on estaven les gallines a agafar 

els ous. 

 

 

 

Vam anar a per uns pots on es posa la llet. Vam anar a munyir les vaques amb 

una màquina que xuclava la llet de la vaca. També  ho  vam fer manualment !! 

Ens vam anar a un corral on hi havia conills i nosaltres els havíem de canviar 

l’aigua. Després vam veure cries de conills i ens vam adonar que els seus fems 

semblaven cereals, perquè eren petites boletes. 

Vam agafar dos carretons i els vam omplir de palla per donar de menjar als 

animals. El que més els agrada és el pinso. 

Després amb 3 litres de llet de la vaca Clarissa li vam donar de beure al seu 

vedell amb una galleda i un xumet bastant gran. 

I per últim vam anar a una sala on hi havia pollets incubant. Ens van donar 

pollets per agafar-los. 

A uns se’ns van 

dormir i altres es van 

fer caca . 

 

 

 

Vam apagar les llums i vam agafar ous de la incubadora i amb una lot vam 

veure si estaven vius o morts. 

Va ser bonic, inoblidable ,guai, divertit i emocionant!!!!! 

ALEJANDRO – KÀTIA -  ALBA G. – ÈRIC - HAMZA 
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FARINES 

Per preparar els tallarines ens vam posar el davantal i ens vam rentar les mans. 

Un cop  a l’aula, ens van explicar els passos. 

La Castell, la nostra monitora,  ens va ajudar a fer els tallarines amb farina de 

blat, tomàquet i sal, i ens va dir que ens poséssim en grups petits i agaféssim 

un trosset de massa cadascú.   

A dins de la massa de farina hi vam ficar aigua i sal i vam començar a amassar-

la fins a quedar una boleta de farina més compacta, però encara tova.  

     

Un cop teníem la massa preparada, havíem d’anar aplanant-la amb una 

màquina. Vam tenir molta feina, perquè la vam haver de passar moltes 

vegades, fins que 

quedés 
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completament fina!  
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Va anar molt bé  i vam aprendre a fer uns tallarines molts bons!  

  

Al Mario li hagués agradat tastar-los  però no va poder ser perquè és celíac. Tot 

i així, gràcies a això hem descobert què vol dir i ara ja sabem què hem de 

demanar en un restaurant si no volem menjar gluten. Ja no ens poden 

enganyar!! 

 

GEORGE - JUDITH RODÓ – MARIO - SARA 
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HORT 

 

El professor, que es deia  Josep, ens va explicar que la caca de vaca, si la 

deixaves reposar es transformava en compost/adob. A part d’aquest compost, 

que és d’origen animal, hi ha un altre que és d’origen vegetal i es fa de la 

següent manera: si llencem les restes vegetals als cucs i cargols, aquests s’ho 

mengen i quan fan caca, és el compost vegetal.  

A més a més, vam  trasplantar  tomaqueres amb  una eina  que es diu “Xapo”.  

Aquestes tomaqueres estaven dins d’un hivernacle. Si deixes l’hivernacle obert, 

la temperatura és d’uns 20 graus, en canvi, si el tanques, concentres més calor 

i puja a uns 35 graus. 

D’aquesta manera es pot 

canviar artificialment la 

temperatura exterior per a les 

plantes que tenim a l’hort, 

segons les necessitats.  

 

Després vam collir enciams i els hi vam portar amb un carretó a les gallines. En 

Josep ens va deixar donar-li una fulla de enciam.  

Vam  conèixer a un  noi que es deia Lluis i ens va  posar polseres  amb una 

màquina que portava  una cinta i grapes per tancar el nus. En Lluis va anar  

posant un pal amb una màquina al costat de les tomaqueres per posar-les  

rectes. 

I encara vam fer més coses! Vam recollir i tastar faves, vam sembrar llavors de 

blat negre, i vam treure herbes dolentes del camp. 
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A l’hort hi havia instal·lades unes plaques solars. En Josep ens va dir que 

canviaven de posició segons  on estava el sol, i d’aquesta manera ens donaven 

energia.    

El Josep ens va ensenyar que es podia regar de 3 formes: una era gota a gota, 

una altra per inundació i l’ultima per 

aspersor.  

En  Josep  ens va  ensenyar  les 

llavors  de l’enciam, que eren  molt  

petites. Finalment, el Josep ens va 

ensenyar  a sembrar enciams en 

unes safates de porexpan.  

Com ja veieu no vam parar! Vam 

treballar molt, però ens ho vam 

passar molt bé.  

 

 

 

 

AROA - MARC G. -  PABLO R. -  GISELLE - CHENOA 
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PAISATGE 

Primer de tot, ens vam anar a equipar, i 

ens van donar una bici i un casc. 

Algunes bicicletes eren molt incòmodes. 

No anaven els frens i els seients es 

movien de costat a costat. Però 

finalment ho vam aconseguir i vam 

poder agafar cadascú una bicicleta per 

voltar pels camps de Juneda.  

 

 

L’Àngel era el nostre monitor i ens va explicar què faríem durant el viatge. 

Primer donaríem un vol pels camins que hi havia pels camps i després 

acabaríem visitant el poble de Juneda amb bicicleta. 

Per començar, vam anar pels camins de terra i vam veure molts camps de 

conreu i pouets. Els pouets són petits passadissos subterranis que serveixen 

per transportar l’aigua de camp a camp i per poder inundar-los. Vam regar els 

camps de conreu i vam berenar al canal de Urgell amb una cascada. El canal 

servia per poder transportar l’ aigua que ve dels Pirineus a la plana de Lleida, i 

així, evitar la sequedat que hi hauria si no existís, ja que no hi ha cap  riu d’on 

es pugui extraure l’aigua. El canal és artificial, és a dir, fet 

per l’home. 

 

Un cop vam acabar, vam tornar cap a 

casa i ens vam tornar a reunir a la sala 

per explicar com ens ho havíem 

passat i què havíem après. 
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Ens ho vam passar molt bé , i vam aprendre paraules noves com: inundació, 

fals, pouet, canal.... També vam aprendre que hi havia diferents tipus de 

camps: de blat, ordi i blat de moro. La veritat és que costava una mica 

diferenciar-los.  

 

 

 

Ah! I si aneu a Juneda i us pregunten quin és el secret, 

dieu que és l’aigua! Perquè és molt important per regar 

i hi ha molts pouets que porten aigua subterrània! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOEMÍ – MARINA – MARIA – BRIAN - MARC E. 
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JUNEDA 

 

Primer de tot vam agafar la motxilla i vam anar al poble. Allà, vam veure un 

pont que ja tenia molt anys i vam passar per una font.  

Caminant, caminant... vam passar pel portal del Marca. 

Després,  vam anar al pou del gel que es va fer servir a la guerra com a 

amagatall. El pou de gel s’utilitzava per guardar el gel a l’estiu, perquè no es 

desfés. Així la gent quan volia podia agafar-ne per refrescar-se i conservar els 

aliments.    

 

 

 

 

Un dels grups que va anar a visitar el pou 

es va trobar una granota!! Va ser divertit.  
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Després de caminar una estona, vam arribar al punt més alt del poble. Es deia 

el carrer de les Creus. Allà vam fer un joc d’orientació pels carrers del poble. 

Havíem d’arribar a l’ajuntament per grups i tots solets! 

Un cop vam arribar a l’ajuntament, vam entrar-hi i vam veure la sala de plens. 

Allà dins, alguns vam fer d’alcalde, secretari, consellers... 

També vam trobar una exposició de robots feta per tots els alumnes de l’escola 

del poble.  

 

Juneda és un poble de plana, amb temperatures extremes, que té 3.500 

habitants aproximadament i clima continental. 

 

LUCIA - DAVID M. – JIANCHENG -  JUAN ANTONIO – ISABEL 
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MOMENTS PER RECORDAR 
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 PREGUNTES PRÈVIES I RESPOSTES 

1.- APICULTURA 

 

Quin tipus d’abelles hi ha? I com realitzen la seva feina? 

Hi ha tres tipus d’abella: reina – obreres – abellots. La reina ha de produir ous i 

la jalea real, els abellots només s’aparellen amb la reina i les soldats 

protegeixen a tot el seu rusc o arna i produeixen la mel. 

Com fan la mel les abelles? 

Es van passant de boca en boca el nèctar fins que una el troba dolç i guarda el 

xiclet que s’ha format en les cel·les. 

Hi ha un sol tipus de mel? 

Hi ha de diferents tipus. Nosaltres hem tasta la de milflors, la d’alzina i la de 

taronger. 

  

2.- FORN 

 

Per què els pans tenen diferents formes? 

Perquè cada forner utilitza un estil propi i fa les formés que més l’agraden.  

Quants tipus de pa hi ha? 

Tants com tipus de farines o cereals. Nosaltres hem fet de tres tipus: pa blanc, 

integral i de viena.  
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Què passa amb la farina quan entra a dins del forn? 

És cou, creix la massa i ja tenim el pa fet.  

Quina diferència hi ha entre el forn de llenya i un d’elèctric? 

La diferència és que un funciona amb electricitat i agafa la temperatura més 

ràpid i a l’altre fas tu el foc amb llenya i és molt gran.  

Per què necessitem el llevat per fer pa? 

Perquè amb els llevats fem que el pa creixi.  

Amb la mateixa massa del pa es poden fer també pastes? 

S’hauria de fer servir un altre tipus de massa perquè aquesta amb els llevats 

creixeria molt. A més a més, faríem servir altres tipus d’ingredients. 

 

3.- TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS 

 

Diferenciació entre aliments ecològics i no ecològics. 

Els productes ecològics en tot el seu procés no han utilitzat substàncies 

químiques i els no ecològics si.  

Alimentació per celíacs. 

Els celíacs poden menjar tots els productes que no portin gluten com: 

verdures, carns, pa sense gluten, cereals sense gluten, pasta ... 

Quins aliments podem obtenir amb els animals de la granja? 

Podem obtenir ous, llet, carn, mantega, formatge.  
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Quin és el procés per fer aquests aliments? 

Per fer la mantega es bat la nata de la llet fins que es munta i després es 

continua batent i surt la mantega. 

Els ous els recollim de les gallines, la llet munyint la vaca i la carn la 

proporcionen els animals de la granja. 

 

4.- GRANJA 

 

Com s’organitza una granja? 

En una granja tot està molt organitzat. Hi ha els encarregats de netejar els 

animals i el lloc on viuen, altres els donen el menjar, altres agafen tot el que 

aporten com ous, llet i les caques i purins per fer compost. 

Quines característiques tenen els animals de granja? (Anatomia, reproducció, 

alletament...) 

Els que tenen plomes i dos potes són les gallines, els ànecs. Els que tenen 4 

potes són les vaques, els cavalls, ponis, cabres, ovelles, porcs i els gossos. La 

gran majoria són animals mamífers, neixen de la panxa de la mare i veuen llet 

de la seva mare i també poden menjar pinso i restes de menjar. La resta són 

ovípars 

Ecosistema de la granja. 

La granja forma el seu propi ecosistema. Els animals es van reproduint i 

proporcionen el menjar per les persones que viuen allà i el compost per poder 

conrear les terres. 
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5.- FARINES  

 

La pasta només prové del blat? 

No, perquè hi ha altres varietats com: el blat de moro i l’ordi.  

Per què la pasta és dura i quan la bullim es posa tova? 

Perquè al bullir-la amb aigua calenta perd rigidesa. 

Quins aliments es poder fer amb la farina? 

Podem fer moltes coses: espaguetis, tallarines, pastissos, pa, pastes... 

Quins són els passos a seguir per fer la pasta? 

Primer fem un volca amb la farina de blat, aigua i sal. Fem una bona barreja 

fins a tenir una bola dura i molt forta. Després s’ha d’anar aplanant en una 

màquina especial i per finalitzar quan la massa està molt estirada i suau es fica 

a la maquina de fer els espaguetis. 

 

6.- HORT 

 

Quan es poden sembrar segons quines llavors? 

Segons el temps i les estacions de l’any.  

Quan un hort es ecològic? 

Quan no s’han utilitzat cap tipus d’insecticides ni productes químics.  
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Quin és el consum d’aigua d’un hort? 

Segons la seva extensió. Es poden fer servir diferents tècniques de regadiu. 

En el nostre hort reguen cada setmana i agafen l’aigua d’una bassa. Aquesta 

aigua no es potable i fa molta olor, per tant, és un tipus d’aigua molt rica pel 

conreu per la gran quantitat de matèria orgànica que té.  

Es pot reutilitzar l’aigua de l’hort? 

Sí, si que es pot.  

Feu compostatge? 

A l’hort posen l’adob que s’ha estat formant durant un any o més amb els 

compost i ferms produïts pels animals de la granja. 

 

7.- PAISATGE 

 

Quines energies renovables teniu? 

Tenen plaques solars, molí de vent, finestrals molt grans per afavorir l’entrada 

del sol. 

Quins materials s’han utilitzat en els diferents espais de la granja? 

S’han fet construccions amb fusta, sorra, herba, palla i s’han fet servir, fins i tot 

diaris, per treure la humitat de les habitacions. 

Quins elements del relleu predominen en la zona. 

Els elements més significatius són: turons, camps de conreu, canals. 
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8.- JUNEDA 

 

Quines característiques té la població? 

És una població petita té uns 3.500 habitants. Necessitaríem 20 pobles com 

Juneda per fer Rubí. Està situada sobre un petit turó i està envoltada de 

camps de conreu i granges. 

 

Com està organitzat l’ajuntament? 

L’organització és igual que a Rubí però amb menys regidors. I aquí hi ha 

alcalde no alcaldessa.  

 

És un poble o una ciutat? 

És un poble amb uns 3.500 habitants.  

 

Quin són els serveis més importants? 

Tenen un CAP obert durant els matins i tardes, policia local, una biblioteca, 

una escola, un institut i alguns museus per visitar.  

 

Quin clima predomina? 

És un tipus de clima continental amb temperatures molt extremes. Estius molt 

calorosos i hiverns molt freds.  

 


