SEMILLA
Serveis de Millora Agrària i Pesquera desenvolupa des de l’any 2004, a través
de l’àrea de promoció, activitats escolars destinades a apropar el sector primari
de les Illes Balears als infants de primària de les Illes.
Un dels objectius de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i en
particular de Serveis de Millora Agrària i Pesquera, és promocionar els aliments
de les Illes Balears. Amb aquestes accions es pretén divulgar la qualitat dels
productes i augmentar-ne l’acceptació dins el mercat.
L’objectiu fonamental de les activitats que es duran a terme, és donar a
conèixer als escolars de les Balears les característiques dels productes
agroalimentaris més representatius del nostre arxipèlag i oferir-los una visió
general positiva de les activitats agropecuàries insulars.
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Les varietats locals
Consisteix en una presentació de les varietats locals
mitjançant jocs en grup i fitxes per emplenar.
Amb una projecció s’expliquen les característiques de les
varietats locals, després a través de jocs i les fitxes
s’identificaran les llavors i els aliments de varietats locals i de
temporada.

Objectius:
–Conèixer el cicle de les plantes.
–Descobrir les peculiaritats de cada varietat
local.
–Identificar la relació entre el clima i el
creixement de les plantes.
–Reconèixer el canvi climàtic i la importància
de la biodiversitat agroecològica per a la
nostra adaptació.
–Fomentar el treball interdisciplinari i
cooperatiu.
Nivell educatiu: 3r de primària.
Capacitat: 30 alumnes.
Lloc: aula habitual del grup.
Durada: una hora.
Observacions: és necessari ordinador,
projector i pissarra digital.

Contacte per a informació i reserves:
Departament de promoció de Semilla.
Tel.: 971 78 73 83, ext. 62768
A/e: promocio@semilla-caib.es

Organitza:

De la mar a la taula
L’activitat consta d’una presentació en la qual els alumnes
podran veure com és l’ofici de pescador, des de la partida de
les barques fins a l’arribada dels productes de la mar a la
llotja per a la seva distribució i venda. Veurem les arts de
pesca, quins peixos tenim a les nostres aigües, quins vaixells
s’utilitzen… Després els alumnes hauran d’endevinar les
diferents espècies de peixos que els mostrarem en
fotografies per així poder-les reconèixer quan visitin un
mercat o una peixateria.

Objectius:
–Valorar les peculiaritats de viure a un
arxipèlag com el nostre.
–Conèixer els productes de la nostra mar:
espècies que hi habiten, les arts de pesca,
ormeigs emprats...
–Afavorir la incorporació del consum dels
productes de la mar dins la dieta
mediterrània.
–Aprendre a valorar de manera adient els
oficis que envolten el món de la pesca.
–Afavorir actituds de respecte amb l’entorn
marí.
Nivell educatiu: 4t de primària.
Capacitat: 30 alumnes.
Lloc: aula habitual del grup.
Durada: una hora.
Observacions: és necessari ordinador,
projector i pissarra digital.

Contacte per a informació i reserves:
Departament de promoció de Semilla.
Tel.: 971 78 73 83, ext. 62768
A/e: promocio@semilla-caib.es
Organitza:

Conèixer els productors
Visita a finques o empreses de productes agroalimentaris
representatius de les Balears, per donar a conèixer la
importància dels productes de la nostra terra, així com el
paisatge que defineixen.

Objectius:
–Visitar explotacions agrícoles/ramaderes.
–Conèixer els productors i que ens expliquin
de primera mà els aliments que produeixen.
–Descobrir la realitat social de les empreses
del sector.
Nivell educatiu: 5è de primària.
Capacitat: 25-50 alumnes.
Lloc: explotacions agrícoles, ramaderes i
pesqueres.
Durada: quatre hores.
Observacions: inclou autocar gratuït i
personal acompanyat de Semilla.

Contacte per a informació i reserves:
Departament de promoció de Semilla.
Tel.: 971 78 73 83, ext. 62768
A/e: promocio@semilla-caib.es

Organitza:

Sector primari i aliments de les Illes Balears
Mitjançant una presentació, explicarem el sector primari de
les Illes Balears i la importància de consumir aliments frescs,
de temporada i de proximitat. L’alumnat coneixerà les
característiques dels aliments amb segell de qualitat:
Sobrassada de Mallorca, Oli de Mallorca, Oliva Mallorquina,
Oli d’Eivissa, Ensaïmada de Mallorca, Ametlla de Mallorca i
Formatge Mahón-Menorca. Després faran un joc per conèixer
la procedència d’aliments tradicionals de les Balears i a
continuació es realitzarà un tast guiat d’un dels aliments.

Objectius:
–Donar a conèixer entre els escolars el
sector primari i els aliments de les Illes
Balears.
–Que els nostres joves aprenguin a apreciar i
diferenciar aquests productes d’altres de
similars que tenen al seu abast i incorporin
també hàbits d’alimentació sans i equilibrats.
Nivell educatiu: 6è de primària.
Capacitat: 30 alumnes.
Lloc: aula habitual del grup.
Durada: una hora.
Observacions: és necessari ordinador,
projector i pissarra digital, i espai per
preparar el tast.

Contacte per a informació i reserves:
Departament de promoció de Semilla.
Tel.: 971 78 73 83, ext. 62768
A/e: promocio@semilla-caib.es

Organitza:

