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Sobre l’Aresta

Som un projecte agroecològic, 
cooperatiu i autogestionari, que 
tenim com a objectiu promoure 
l’agroecologia, la sobirania 
alimentària, la cooperació 
social i un món rural viu.

Elaborem pans i productes 
de fleca de forma artesana 

amb farines i varietats 
locals de cereal. Emprem 

llevat mare natural, 
respectem els temps de 
fermentació i coem amb 
forn de llenya. Cooperem 
amb altres pagesos/es i 
projectes agroecològics 

propers i emprem els seus 
productes en les nostres 
elaboracions. Fomentem 
la recuperació de farines 

locals, mòltes en molí 
de pedra, de cereals de 

varietats antigues, locals 
i tradicionals. Fem tallers 

per aprendre a fer pa 
a casa.

Desenvolupem un projecte 
educatiu en agroecologia 

i cooperativisme en el 
qual hibridem pràctiques 

artesanes, pageses, 
artístiques, científiques i de 

cooperació social, a través de 
metodologies participatives i 
del foment de l’aprenentatge 

actiu.

Fem recerca social en 
l’àmbit de l’agroecologia 

i la cooperació social 
per tal de recollir i 

difondre experiències i 
aprenentatges col·lectius. 
Amb això volem contribuir 

també al desenvolupament 
de pràctiques crítiques 

i transformadores. 

Impulsem el 
desenvolupament de 

l’agroecologia, l’economia 
social i solidària i 
el cooperativisme 

mitjançant la dinamització 
local i la realització de 

tallers, cursos i xerrades. 
Acompanyem la creació 

de nous projectes i 
facilitem processos de 
consolidació de xarxes 

d’intercooperació. 
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educació
S’agrupen en tres blocs temàtics que ressegueixen totes les etapes de 
producció, elaboració, distribució i consum d’aliments i altres productes. 

En aquest catàleg trobareu algunes de les propostes concretes pel que 
fa als tallers. Cal destacar que la durada dels mateixos és aproximada 
i es pot ajustar. En la majoria de casos, el contingut dels tallers es pot 
adaptar d’acord amb les característiques del grup a qui van destinats.

Tanmateix, us podem dissenyar activitats i tallers a mida en funció de 
les vostres necessitats.

Tallers

6
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consum responsable
 2 hores

educació infantil, primària, 
secundària, batxillerat i 
cicles formatius.

altres grups de joves i 
públic general

Del camp al plat: el viatge dels aliments

Reflexionem sobre com es produeix el que mengem i els nostres hàbits de consum. Aprenem diferents maneres de produir els 
aliments i els efectes de les diferents tècniques productives sobre el medi ambient i la salut. Obrim debat sobre la distància 
que recorren els aliments abans d’arribar als nostres plats, i el vincle dels aliments amb les temporades.
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 2 hores

educació secundària, 
batxillerat i cicles 
formatius

altres grups de joves i 
públic general

Com es confecciona la roba que portem? Descobrim les condicions en les quals es produeix la nostra roba i els efectes 
socials i ambientals de la indústria tèxtil globalitzada. A través de la història d’uns texans aprenem les diferents etapes del 
viatge d’una peça de roba, des de la producció del cotó fins que passa a ser un residu. Plantegem la necessitat de canviar els 
nostres hàbits de consum a través del debat i posem a la pràctica alguns dels temes treballats al taller amb una dinàmica 
en petits grups.

(Des)vestint la roba ; consum conscient i responsable

 2 hores

educació secundària, 
batxillerat i cicles 
formatius

altres grups de joves i 
públic general

Més enllà de la pantalla ; els dispositius electrònics a debat

Amb aquest taller reflexionem de forma crítica sobre diverses causes que generen desigualtats entre el nord i el sud global, i
coneixem la vulneració de drets humans i laborals que es cometen en la cadena de producció d’aparells electrònics com els
telèfons mòbils o ordinadors portàtils. Debatem sobre les diferents etapes per les quals passa el nostre telèfon mòbil abans 
d’arribar a les nostres mans, coneixent així que s’amaga darrere de la pantalla. 
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 2 hores

educació primària, 
secundària, batxillerat i
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Residu Zero : repensem el consum de plàstic

Parlem sobre l’ús del plàstic i els nostres hàbits de consum. Aprenem l’origen i els diferents tipus de plàstic així com 
alguns dels efectes nocius d’aquest material al medi ambient i a la nostra salut. Tot seguit, repassem la regla de les 5 «R» 
amb relació als residus (reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i responsabilitzar-se) i veiem quins hàbits podem canviar per 
disminuir-los, fins a assolir el Residu Zero. Per acabar, fem un treball manual amb materials reutilitzats.

 2 hores

educació secundària, 
batxillerat i cicles 
formatius

altres grups d’infants i 
joves i públic general

Mesurant les energies: auditem la nostra aula !

Mitjançant un estudi del consum energètic de l’aula, prenem consciència de la nostra dependència de l’energia, de la quantitat 
d’energia que consumim en el nostre dia a dia, què és, d’on prové, com es transforma i quines són les seves conseqüències 
en el nostre entorn. Així mateix, descobrim alternatives de producció, gestió, consum i comercialització d’energies netes al 
nostre territori.
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ApS del consum responsable
Proposta que busca donar a conèixer com es produeixen els béns de consum: des dels ali-
ments, a la roba, els plàstics o els dispositius electrònics. Reflexionem críticament sobre les 
condicions de la seva producció i comercialització, així com la gestió de residus i l’impacte 
que tot  plegat genera, per tal de prendre consciència sobre què i com consumim.

L’ApS per a l’alumnat consta de diverses sessions a l’aula, i culmina amb la realització d’un 
servei a la comunitat, aplicant els aprenentatges i creant alguna aliança amb una entitat del 
territori pròxim.

L’ApS per a docents busca dotar d‘eines al professorat perquè pugui estendre una visió ètica 
sobre el consum i generar debats crítics a les aules d‘escoles i instituts.

15
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economies 
transformadores

 2 hores

3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Teixim alternatives: introducció a l’economia social i solidària

A través de diferents dinàmiques, adquirim una visió panoràmica sobre l’ESS i alguns dels projectes que en formen part, 
tenint en compte la seva diversitat i complexitat. Aprenem sobre gestió democràtica i participativa, així com el compromís 
ambiental i amb la comunitat. En definitiva, donem a conèixer realitats socioeconòmiques al servei de les persones i enfocades 
a satisfer les nostres necessitats, no les del mercat.
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 2 hores

3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Cooperativisme a l’aula

Aprenem a distingir entre competir i cooperar, al mateix temps que coneixem la fórmula empresarial cooperativa front 
l‘empresa mercantil: el seu funcionament, òrgans de govern i els valors que la sostenen. Analitzem els diversos tipus de 
cooperatives i mirem de prop alguns projectes del territori. Plantegem de manera preliminar com podríem resoldre alguna de 
les nostres necessitats de manera cooperativa.

 2 hores

3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

L’home xampinyó : mirades feministes a l’economia

Coneixem la diferència entre treball productiu i reproductiu. Veiem el pes real, però invisibilitzat, de les tasques reproductives 
per al manteniment de la vida, i del sistema econòmic tal com el coneixem. Reflexionem en grup sobre pràctiques socials 
inherents a la societat patriarcal com: la divisió sexual del treball, l‘acaparament de la paraula i de l‘espai públic, a través del 
manterrupting i els manspreading, per exemple. Avaluem breument com això està present a la nostra realitat quotidiana, a 
l‘escola, a l‘institut, a casa, al carrer... 
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 2 hores

3r i 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Les Violetes: claus per sostenir la vida a la Terra

De quina manera ens relacionem amb els ecosistemes? Definim els límits biofísics de la Terra, i el paper que hi juguen les 
desigualtats. A través de l‘alimentació, l‘art o la salut, ens submergim en les eines teòriques i pràctiques per posar la vida al 
centre. Explorem mirades i conceptes que, des dels feminismes i l‘ecologisme ens permeten analitzar les crisis sistèmiques 
que s‘han anat patint durant les últimes dècades. Reflexionem i dissenyem en grup noves formes de caminar cap a la 
transició ecosocial.

ApS de les economies transformadores
Identifiquem els aspectes clau i invisibilitzats de l’economia capitalista. Aprenem què és el 
cooperativisme i quina forma pren a casa nostra. A través de diferents dinàmiques i materials, 
explorem els valors en els quals es basen les economies feministes, l’economia ecològica i 
l’economia social i solidària.

L’ApS per a l’alumnat consta de diverses sessions a l’aula, i culmina amb la realització d’un
servei a la comunitat, aplicant els aprenentatges i creant alguna aliança amb una entitat del
territori pròxim.

L’ApS per a docents busca dotar d‘eines al professorat perquè pugui donar a conèixer altres
maneres d’entendre i practicar l’economia, així com donar-li claus per portar a la pràctica
una iniciativa cooperativa dins de la mateixa escola o institut.
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sobirania alimentària
 2 hores

educació infantil, primària 
i secundària, batxillerat i 
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Del cereal al pa

Ens aproximem a totes les etapes necessàries per tenir un pa de qualitat a taula; des de la sembra a la comercialització.
Reflexionem sobre el conreu de cereal al nostre territori, i les conseqüències ambientals i socioeconòmiques del model
dominant. Coneixem quins són els ingredients bàsics per fer un bon pa ecològic i preparem una massa.
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Parlem de sobirania alimentària i biodiversitat local a través d’activitats participatives i en equip. Al llarg de la sessió coneixem 
varietats locals i antigues i estratègies per la seva recuperació. Més endavant, posem en pràctica diverses tècniques per 
l’extracció, la conservació i la classificació de llavors de diferents verdures i fruites. Per acabar, construïm dispositius per 
sembrar vida allà on vulguem

Llavors per la sobirania alimentària

 2 hores

educació infantil, primària 
i secundària, batxillerat i 
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

 mig dia o un dia complet

educació infantil, primària 
i secundària, batxillerat i 
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

Sortim de l’escola! Ens emportem els nens i les nenes a fer un recorregut per allò què passa des que cultivem l‘aliment al 
camp fins que arriba al nostre plat. Depenent de la temporada, aprofitem per visitar un espai agrari concret i conèixer el 
pagès i el seu producte estrella. Descobrim les pràctiques agrícoles i de producció d‘aliments actuals i en què consisteixen 
alguns models alternatius. En acabar, fem un petit tast o elaboració per despertar els nostres sentits més gormands.

NOTA: Aquestes experiències es poden dur a terme a conreus de cereal, olivera, ametller, garrofer, fruita dolça, 
fruits secs o horta, depenent de la proximitat i l’estacionalitat del producte.

D’on ve el que mengem ?
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Ens introduïm de manera pràctica a la cuina respectuosa amb el medi ambient i la nostra salut. Descobrim, a través dels 
sentits, aliments frescos de temporada, cuinant receptes senzilles i plats atractius plens de nutrients i de vida. Incidim en 
la importància de reaprofitar les restes, per lluitar contra el problema del malbaratament alimentari i analitzem els nostres 
hàbits de consum. Quins aliments tenen un menor impacte negatiu sobre el medi ambient i les persones? Aquesta i moltes 
més preguntes intentem respondre-les amb molta cura i art culinària.

Cuina sostenible

 2 hores

educació infantil, primària 
i secundària, batxillerat i 
cicles formatius

altres grups de joves i 
públic general

ApS de la sobirania alimentària
Proposta que busca descobrir els orígens d’allò que mengem: des de les llavors, el conreu, els
canals de comercialització i la cuina, fins que arriba al nostre plat. Així mateix, reflexionem
sobre les alternatives que poden contribuir a generar sistemes alimentaris justos, sostenibles
i arrelats als territoris.

L’ApS per a l’alumnat consta de diverses sessions a l’aula, i culmina amb la realització d’un
servei a la comunitat, aplicant els aprenentatges i creant alguna aliança amb una entitat del
territori pròxim.

L’ApS per a docents busca dotar d‘eines al professorat perquè puguin donar a conèixer els
principis bàsics de la sobirania alimentària i explorar la manera d’abordar-los de manera trans-
versal a les aules de les escoles i instituts.
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 Dinamització de:

    • Tallers educatius en agroecologia i cooperativisme
(Consum responsable, economies transformadores i sobirania alimentària)

    • Horts educatius, socials i comunitaris 
(Disseny, manteniment, assessorament i tallers)

    • Casals d’estiu 
    • Extraescolars
    • Menjadors escolars agroecològics
    • Activitats a mida per a fires, festes, i esdeveniments.
    • Xerrades educatives de consum crític i economia social i solidària

altres serveis educatius

Formació i assessorament a:

    • Professionals de l’educació
    • Personal de museus i altres institucions
    • Menjadors escolars agroecològics

Disseny de:

    • Materials didàctics
    • Projectes educatius i ApS
    • Programes d’educació ambiental per ajuntaments i centres educatius
    • Tallers i dinàmiques participatives
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dinamització local
Desenvolupem projectes  de dinamització local agroecològica i cooperativa 
per a promoure una transició agroecològica, el desplegament de la sobira-
nia alimentària i la generació de projectes i experiències amb capacitat de 
transformació social. 

Promovem l’articulació dels diferents agents del territori, acompanyem la ge-
neració i l’enfortiment de projectes agroecològics i cooperatius, dissenyem 
a mida i acompanyem plans d’actuació basats en la detecció de necessitats 
i potencialitats assegurant una participació activa de totes les persones i/o 
entitats implicades.
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Acompanyament i dinamització 
en processos de:

    • Impuls del sector agroalimentari
    • Transició agroecològica 
    • Articulació de xarxes diverses
    • Horts socials i comunitaris

recursos i eines a mida

Formació i assessorament agroecològic:

    • Personal tècnic de l’administració
    • Professionals del sector educatiu
    • Institucions socials i culturals
    • Públic general

Disseny de:

    • Materials divulgatius i turístics
    • Projectes de valorització i promoció del patrimoni local
    • Eines per la dinamització local en clau agroecològica
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arestacooperativa@gmail.com
aresta.coop

635 081 600

Segueix-nos a les xarxes:


