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Cuinem amb plantes silvestres! 

Nivell: 5-6è de primària 
Durada de l’activitat: 2h 
Data proposada: Març 
Pressupost: 50€/classe  

Context: El Col·lectiu Eixarcolant som una entitat  que treballa per recuperar els usos tradicionals 
de les plantes i necessitem ajuda per pensar la propera Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades que s’organitza a Igualada el dia 4 d’Abril! Concretament, necessitem dissenyar una 
tapa (recepta) a partir de plantes silvestres i varietats tradicionals i creiem que l’escola ens pot 
ajudar!  
I per això, us volem oferir un espai a la Jornada, en el qual es farà la presentació d’una de les 
vostres receptes i on podreu participar en un taller de showcooking si voleu refer-les. 

Objectiu: Conscienciar a les alumnes del seu entorn i la importància del producte de proximitat, 
tastant plantes silvestres i varietats tradicionals. 

Material  
Material: taules i cadires, recipients (plats i bols), coberts i tovallons. 

Ingredients (els facilitarà el Col·lectiu Eixarcolant): 

- 8 plantes silvestres: oxalis; ortiga; ravenissa; lletsó; farigola; sajolida; rosella; malva.

- Altres ingredients: formatges, cigrons i llenties cuits, oli, pa/pa sense gluten, fruits secs,

olives, pastanaga crua, iogurt.

Metodologia 
1r – Taller mig-guiat. 

1r. Explicar els productes mitjançant una dinàmica.  

2n. Provar els productes explicats (amb les mans prèviament netes). 

3r. Fer 5 grups, de 5 alumnes o més.  

4t. Procés de creació: pensar la recepta per grups. 

5è. Revisar la recepta: el responsable revisa la recepta de cada grup. 

6è. Execució de les receptes amb els ingredients escollits. 

7è. Valorar la recepta: es posa un número a cada recepta per poder-les mantenir en 

l’anonimat. Cada grup prova la resta de receptes i ha de posar-se d’acord amb una nota 

per a cada una. 

7è. Recull de valoracions i tria de la millor recepta/tapa. 

2n – Xerrada per conscienciar i tancar l’activitat. 

Aspectes a tenir en compte: alumnes intolerants a la lactosa, al·lèrgies als fruits secs, i celíacs. 

Gestió de l’aula: l’inici i el final és treball amb el grup classe, però a l’activitat principal les 
alumnes treballaran en grups de 5 o més per tal d’elaborar les receptes.   

Competències bàsiques: 

- Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi: esdevenir un consumidor

responsable, adoptar hàbits sobre alimentació, plantejar-se preguntes sobre el medi,
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analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que el 

configuren per valorar les actuacions que els afecten... 

- Competències bàsiques de l’àmbit artístic: dissenyar i crear.

- Competències bàsiques de l’àmbit aprendre a aprendre: habilitats socials i

comunicatives, habilitats emocionals (respecte), i tècniques de coavaluació.

- Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors: qüestionar-se i usar

l’argumentació, actuar amb autonomia, aplicar el diàleg com a eina d’entesa i

participació, adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís

personal i actituds de convivència...

Participació a la jornada: de cada grup classe en sortirà una tapa escollida que participarà a la 

Jornada de les Plantes Oblidades. El dia 4 d’Abril, durant la celebració de la 5è Jornada de les 

Plantes Oblidades, es destinarà un espai a les escoles de la Conca d’Òdena, per tal que puguin 

sentir-se partícips d’aquest esdeveniment i puguin animar als més petits de casa a incorporar i 

valorar les plantes silvestres i varietats tradicionals. En aquest espai, segons una 

temporalització prèviament establerta, les escoles faran una demostració (showcooking) de la 
tapa que cada grup classe hagi seleccionat. 
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