
PATUFET, ON ETS?  
La feina de la pagesia i l’hort

ACTIVITAT EDUCATIVA

OBJECTIUS

• Prendre consciència del llarg camí que segueix un 
aliment fins a arribar a nosaltres.
•  Conèixer la feina al camp a través dels conreus de 
l’olivera, el blat i la vinya.
• Descobrir vivencialment un hort ecològic.
• Aprendre a respectar les plantes i éssers vius de 
l’hort.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1,5-2 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Infantil, Cicle Inicial d’Educació 
Primària i Educació Especial

Número de participants per grup
Segons la normativa vigent  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per alumne
*Consulteu tarifes COVID19

Una aproximació a l’agricultura per als més petits.
 
Els contes ens fan somiar, ens fan descobrir nous mons... I quina millor manera per conèixer com treballaven 
els pagesos d’abans de la mà del Patufet? Un clàssic per als més petits que ens acompanyarà durant la visita al 
museu a través d’una representació participativa feta pels infants. D’aquesta manera, investigarem d’on venia 
el que menjaven els nostres avis i besavis: el pa, el vi i l’oli, elements centrals de la nostra dieta mediterrània. 
Recuperant els valors imprescindibles que regien la seva feina: l’esforç, l’estalvi, la previsió, el no llençar res... 
I, sobretot, el fet de tenir cura de la terra. I tal i com el Patufet es va amagar sota una col, nosaltres acabarem a 
l’hort ecològic del museu per veure com finalitza aquesta història i descobrir algun secret més!
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

FAM ZERO: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i 
promoure l’agricultura sostenible. 
• Ser capaç de modificar els seus hàbits de producció i consum per col·laborar en la lluita contra la 
fam i el foment de l’agricultura sostenible.

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES: Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles. 
• Ser capaç d’imaginar estils de vida sostenibles. 
• Ser capaç de sentir-se responsable dels impactes mediambientals i socials de la seva conducta 
com a productor o consumidor.
• Conèixer les estratègies i pràctiques de la producció i el consum sostenibles.

SALUT I BENESTAR: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les 
edats.
• Ser capaç d’incloure conductes que fomentin la salut en la seva rutina diària.
• L’alumne és capaç de percebre quan els altres necessiten ajuda i buscar ajuda per a si mateix i per 
als altres.

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic. 
• Competència d’anticipació. 
• Competència estratègica. 
• Competència de col·laboració. 

• Competència de pensament crític. 
• Competència d’autoconsciència.



PATUFET, ON ETS? 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
L’objectiu de l’educació infantil és el desenvolupa-
ment de les capacitats de l’infant –fins al punt que si-
gui possible en cadascun/a- a través de l’aprenentatge 
d’aquelles coses que li interessen o tenen significat 
en la seva vida quotidiana. El treball educatiu té lloc 
paral·lelament en aquestes tres àrees: 
• Descoberta d’un mateix i dels altres. 
• Descoberta de l’entorn. 
• Àrea de comunicació i llenguatges.
 
CAPACITATS
La dinàmica de la visita es farà tenint en compte les 
capacitats dels nens i nens d’aquest nivell: 
• Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, 
en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les 
seves possibilitats. 
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocio-
nal i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i 
dels altres. 
• Adquirir progressivament hàbits d’autonomia en ac-
cions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 
diferents contextos i situacions de comunicació habi-
tuals per mitjà dels diversos llenguatges. 
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i fí-
sic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, 
gradualment, en activitats socials i culturals. 
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 
quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a ac-
tuar en conseqüència.
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb 
els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivèn-
cia que el portin cap a la integració social.
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual 
Competència 2. Interpretar el present a partir de 
l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, 
per comprendre la societat en què vivim. 

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes te-
nint en compte els factors socials i naturals que els 
configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 

Competència 5. Valorar problemes socials rellevants 
interpretant-ne les causes i les conseqüències per 
plantejar propostes de futur. 

Dimensió salut i equilibri personal.
Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, ac-
tivitat física i descans amb coneixements científics, 
per aconseguir el benestar físic. 
Dimensió ciutadania 

Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i 
ús de béns i serveis, amb coneixements científics i 
socials per esdevenir un consumidor responsable. 

Continguts clau 
• Biodiversitat i sostenibilitat. 
• Canvi i continuïtat. 
• Economia i sostenibilitat.  
• Ecosistema i paisatge. 
• Consum responsable. 
• Educació per a la salut. 

COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ 
EN VALORS
Dimensió interpersonal  
Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge coo-
peratiu que promoguin el compromís personal i les 
actituds de convivència.  

Continguts clau 
• Autonomia i responsabilitat. 
• Relació amb l’entorn: implicacions socials i naturals 
de la pròpia conducta. 
• Treball cooperatiu. 
• Assertivitat i empatia.


