PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

1r CICLE 1r TRIMESTRE: BESCUIT
TEMA: Bescuit
INTRODUCCIÓ:
Contextualització: Per Nadal la gastronomia es mescla amb
el profund sentit religiós d’eivissencs i formenterers. La salsa
que a totes les cases preparem per Nadal, és l’estrella de la
gastronomia eivissenca feta a base d’ametlles, ous, brou de carn
variada, sucre, espècies, safrà... És un plat d’un sabor molt
especial: dolç i salat. Es menja calenta com a postres, mullant-hi
un coc de bescuit fer a l’ocasió.
A QUI VA DIRIGIT: 1r cicle
TEMPORALITZACIÓ: 1r trimestre, al mes de desembre.
4 sessions al llarg de 3 setmanes (una per setmana, menys
les 2 últimes sessions que aniran seguides l’una de l’altre).
OBJECTIUS:
- Aprendre les passes per fer bescuit, unes postres tradicionals
eivissenques.
- Conèixer els ingredients que fan falta per fer el bescuit.
- Conèixer la contextualització i tradició d’aquesta recepta.
- Participar en l’elaboració del bescuit.

CONTINGUTS:
- Conèixer els ingredients de la recepta del bescuit i mesurar les
quantitats.
- Elaboració de la pasta de bescuit passa a passa.
- Realitzar els cocs i coure’ls.
- Fomentar el treball en equip, en pau i harmonia.
- Degustació de la recepta, discriminant els gustos i les olors per
treballar els sentits.
-
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METODOLOGIA:
-

Els alumnes duran a terme una metodologia activa i manipulativa,
ja que ells mateixos participaran en l’elaboració del bescuit.
Elaboració de fitxes pels alumnes.
Participació dels alumnes en totes les passes de la recepta.
Realitzar grups de treball de 4 o 5 alumnes.

ACTIVITATS:
1ª SESSIÓ (50 min):
El mestre contextualitzarà la recepta del bescuit a Eivissa i
Formentera i ho explicarà als alumnes en forma de conte.
Recepta (per a una classe d’aproximadament 25 alumnes):
- 1 quilo i mig de farina
- llet tèbia amb pell de llimona i batafaluga (anís en gra)
- 1 copa d’anís líquid
- 4 ous
- 150 grams de greix de porc o mantega
- llevat de cervesa
- 300 grams de sucre
Després els alumnes podran explicar la seva experiència: si l’han
tastat o els seus avis en fan...
Al final realitzaran la FITXA 1: unir els ingredients amb el seu dibuix.
2ª SESSIÓ (50 min):
El mestre explicarà oralment les passes a seguir per fer la recepta
acompanyat d’imatges.
Elaboració:
Bullir la llet amb l’anís en gra i pell de llimona i deixar que refredi.
Després dins un plat batem els ous i mesclam el sucre fins que es
disolgui. Posteriorment posam dins un llibrell (bol): la farina, els ous
amb el sucre i la copeta d’anís. Removem fins tenir-ho tot mesclat.
Quan la llet ha refredat, hi posam el llevat de cervesa i el desfeim.
Al pas següent afegim la llet poc a poc i anam removent els
ingredients fins obtenir una massa. Després treballam bé la massa
procurant que quedi una pasta un poc dura, però no massa.
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Al final, es fan porcions de pasta deixant-les semblants a les barres
de pa allargades (que a Eivissa s’anomenen “cocs”).
Es couen al forn durant 30 min aproximadament a 120-140 ºC.
Els alumnes realitzaran la FITXA 2 retallable de les passes a seguir per
l’elaboració de la recepta (Hauran de pintar els dibuixos, ordenar les
passes, retallar i aferrar en un altre full ja ordenat).
3ª SESSIÓ (1 h i 40 min):
Posada en pràctica de la recepta.
Pràctica:
1) Rentar-se les mans
2) Posar-se el davantal (que prèviament hauran portat de casa)
3) Fer grups de 4 o 5 alumnes i nomenar encarregats que aniran
repartint els ingredients.
4) Cada grup tendrà un bol o safata on hi posaran: la farina, els ous
batuts, sucre i licor d’anís. Ho barrejaran tot.
5) Passarà el mestre i afegirà a cada bol llet tèbia, perquè els nens
segueixin remenant fins aconseguir la massa.
6) Cada grupet donarà forma al coc.
7) Rentar les taules, material usat i rentar-se les mans.
4ª SESSIÓ (50 min):
Degustació del bescuit amb diferents complements (melmelades, crema
de xocolata...)

RECURSOS MATERIALS:
Ingredients, davantal, safates grans, paletes de fusta per
mesclar, forn i fitxes de treball pels alumnes.
AVALUACIÓ, PROPOSTES DE MILLORA, CANVIS...
Es valorarà l’actitud i interès de l’alumne en les diferents
activitats entorn a l’elaboració de la recepta, així com de la
realització de les fitxes.
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FITXA 1

Farina
Ous
Sucre
Anís en gra
Pell llimona
Llevat
Llet
Mantega o greix
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FITXA 2

Donar forma de coc a la que més t’agradi a la massa.
------------------------------------------------------------------------------------------Afegir llet poc a poc i anar remenant.
------------------------------------------------------------------------------------------Posar tots els ingredients dins el llibrell:
farina, ous, sucre i licor d’anís.
------------------------------------------------------------------------------------------Remoure tots els ingredients.
-------------------------------------------------------------------------------------------Amassar fins aconseguir una textura lligada.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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1r CICLE 2n TRIMESTRE: COCA AMB VERDURA
TEMA: Coca amb verdura
INTRODUCCIÓ:
Contextualització: La característica més marcada a la
nostra cuina, és amb tota seguretat la seva mediterraneïtat, i
per tant una acusada estacionalitat i gran dependència dels
cereals, sobretot el blat, com a principal font de supervivència.
El pa “amb alguna cosa” damunt, per donar-li més sabor ha
estat la major contribució mediterrània a la cuina mundial. Les
coques amb qualsevol acompanyament al damunt (difoses
sobretot pels italians amb el nom de pizzes) les podem consumir
avui en dia a qualsevol part del món. A les Pitiüses, on cada casa
de camp té els seu forn i a moltes fan encara els seu propi pa,
solen fer també el dia de coure (cada 8 o 10 dies) una coca: amb
verdures, peix, sobrassada, fruita...
A QUI VA DIRIGIT: 1r cicle.
TEMPORALITZACIÓ:
2n trimestre al mes de febrer o març.
OBJECTIUS:
- Aprendre les passes per fer una coca de verdura.
- Conèixer els ingredients que fan falta per fer la coca.
- Conèixer la contextualització d’aquesta recepta.
- Participar en l’elaboració de la coca.

CONTINGUTS:
-

Conèixer els ingredients de la recepta i mesurar les quantitats.
Elaboració de la pasta base passa a passa.
Preparar el farciment.
Fomentar el treball en equip, en pau i harmonia.
Degustació de la recepta, discriminant els gustos i les olors per
treballar els sentits

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

METODOLOGIA:
-

Els alumnes duran a terme una metodologia activa i manipulativa,
ja que ells mateixos participaran en l’elaboració de la coca.
Elaboració de fitxes pels alumnes.
Participació dels alumnes en totes les passes de la recepta.
Realitzar grups de treball de 10 alumnes.

ACTIVITATS:
1ª SESSIÓ (50 min):
El mestre contextualitzarà la recepta i donarà a conèixer els
ingredients de la recepta.
Recepta (per a una classe d’aproximadament 25 alumnes):
Per la pasta base:
- Mig quilo de farina
- 1 tasseta d’oli
- aigua tèbia
- 1 ou
- 25 grams de llevat
- 1 cullerada de greix blanc.
- Sal

Pel farciment:
- 1 quilo i mig de bledes, espinacs o verdura
- 1 ceba
- alls i julivert
- pebrera vermella en pols (colorant)
- sal
- pinyons i panses
Després els alumnes podran explicar la seva experiència: si l’han
tastat o els seus avis en fan...
Al final realitzaran la FITXA 1: posar el nom dels ingredient baix el
seu dibuix i la FITXA 2: una sopa de lletres dels ingredients i inventar
frases.

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

2ª SESSIÓ (2 hores):
El mestre explicarà les passes a seguir per l’elaboració de la recepta.
Elaboració:

De la pasta base:
Dins un llibrell posam la farina, llevat i sal. Es comença a mesclar tot
amb les mans, batem l’ou per afegir-ho a la mescla i després anam
afegint l’aigua tèbia poc a poc. Quan tenim una pasta homogènia,
anam posant oli (ens untam les mans d’oli i n’afegim a la pasta) perquè
no s’aferri poder pastar amb els punys. Es deixa descansar la pasta
durant mitja hora, perquè llevi.
Després untam la llauna amb el greix blanc i estenem la pasta per
tota la llauna.

Del farciment:
Es renten les fulles de les bledes, verdura o espinacs, es bullen dins
una olla i després es talla a trossets petitets. Es talla la ceba i els
alls i es sofregeixen amb oli dins una paella. Després afegim la
verdura i ho sofregim tot junt. Al final posam el julivert, la pebrera
vermella en pols, la sal i els pinyons i les panses.
Repartim el farciment per damunt de tota la pasta base que hem
estès a la llauna. I per acabar, coem la coca al forn, durant 20
minuts aproximadament.
Posada a la pràctica:
1) Rentar-se les mans.
2) Posar-se el davantal.
3) Fer 2 grups de 10 alumnes i nomenar encarregats que aniran
repartint els ingredients.
4) Cada grup tendrà un bol o safata on hi posaran els ingredients i
ho barrejaran tot fins aconseguir la massa.
5) Cada grupet farà la seva coca.
6) Rentar les taules, material usat i rentar-se les mans.
Cocció de les coques i degustació.
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RECURSOS MATERIALS:
Ingredients, davantal, paella, ganivet, taula de fusta per
tallar, safates grans, llaunes, forn i fitxes de treball pels
alumnes.
AVALUACIÓ:
Es valorarà l’actitud i interès de l’alumne en les diferents
activitats entorn a l’elaboració de la recepta, així com de la
realització de les fitxes.
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FITXA 1

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________
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FITXA 2
a) Cerca aquestes paraules: farina, oli, sal, ceba, pebrera, alls, julivert, verdura,
ou i llevat.
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b) Escriu una frase amb algunes de les paraules que has trobat.
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________
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1r CICLE 3r TRIMESTRE: CROSTES
TEMA: Crostes
INTRODUCCIÓ:
Contextualització: “En s’estiu tothom viu” diu el refrany, fent
menció de l’abundància d’aliments que la naturalesa ens dóna en
aquesta època. Gastronòmicament l’estiu és l’estació de les amanides
o ensalades, que amb la calor són molt més mengívoles que qualsevol
menjar calent. L’enciam era i és el plat estiuenc eivissenc per
excel·lència: cebes, tomates i pebreres verdes...
L’enciam sol o acompanyat de crostes de pa (pa dur o rostit
passat un moment per l’aigua per reblanir-lo), amb lletuga, olives,
endívia, un bocinet de formatge...
Antigament totes les cases tenien crostes, ja que a l’estiu el pa
no durava i les crostes es podien guardar mesos.
A QUI VA DIRIGIT: 1r cicle
TEMPORALITZACIÓ:
3r trimestre, al mes de maig.
OBJECTIUS:
- Aprendre les passes per fer les crostes.
- Conèixer els ingredients que fan falta per fer les crostes.
- Conèixer la contextualització d’aquesta recepta.
- Participar en l’elaboració de les crostes i ensalada.

CONTINGUTS:
-

Conèixer els ingredients de la recepta i mesurar les quantitats.
Elaboració de les crostes passa a passa (com fer pa).
Elaboració de l’amanida o ensalada.
Fomentar el treball en equip, en pau i harmonia.
Degustació de la recepta, discriminant els gustos i les olors per
treballar els sentits.

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

METODOLOGIA:
-

Els alumnes duran a terme una metodologia activa i manipulativa,
ja que ells mateixos participaran en l’elaboració de les crostes.
Elaboració de fitxes pels alumnes.
Participació dels alumnes en totes les passes de la recepta.
Realitzar grups de treball de 4 o 5 alumnes.

ACTIVITATS:
1ª SESSIÓ (50 min):
El mestre contextualitzarà la recepta i donarà a conèixer els
ingredients de la recepta.
Recepta (per a una classe d’aproximadament 25 alumnes):
1 quilo de crostes
200 grams de peix sec o tonyina
10 tomates ben madures
8 grills d’all
oli d’oliva
sal
Després els alumnes podran explicar la seva experiència: si l’han
tastat o els seus avis en fan...
Al final realitzaran la FITXA 1: fer un encreuat i FITXA 2: seguir el
camí d’un laberint per unir els ingredients amb la recepta final.
2ª SESSIÓ (50 min):
El mestre explicarà les passes a seguir per l’elaboració de la recepta.
Elaboració:

De les crostes
Dins un llibrell posam la farina, llevat i sal. Es comença a mesclar
tot amb les mans i anam afegint poc a poc l’aigua tèbia. Quan
tenim una pasta homogènia, anam posant oli (ens untam les mans
d’oli i n’afegim a la pasta) perquè no s’aferri i poder pastar amb
els punys. Es deixa descansar la pasta durant mitja hora perquè
llevi.
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Agafem la pasta i li donam forma de coc, però se li fan uns talls
marcant la forma de les crostes, de 3 dits d’ample.
El coem al forn i quan ja està cuit, apagam el forn, però deixam
el pa dins perquè segueixi rostint fins quedar cruixent. Quan ha
refredat les rompem per les marques que havíem fet.

De l’amanida:
Rompem les crostes en trossos no molt petits i les passam per
aigua. Les posam dins un plat ben fondo, hi afegim les tomates
tallades en trossos petits, els grills d’all tallats molt menuts, ho
trempam (les crostes necessiten molt d’oli) i hi afegim el peix ja
capolat.
Després posam a la pràctica la recepta amb els nens i en grups de 4
o 5, cadascú prepara la seva amanida.
► És preferible comprar les crostes fetes, ja que si no es té

forn, és més complicat fer el pa.

RECURSOS MATERIALS:
Ingredients, davantal, safates grans, paletes de fusta per
mesclar i fitxes de treball pels alumnes.
AVALUACIÓ:
Es valorarà l’actitud i interès de l’alumne en les diferents
activitats entorn a l’elaboració de la recepta, així com de la
realització de les fitxes.
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FITXA 1
Encreuat:
Has d’escriure la resposta d’aquestes preguntes:
1. Quina verdura pot ser de color vermell?
2. Quin és el nom d’aquesta recepta?
3. Quina cosa no els agrada als vampirs?
4. Quin animal viu dins l’aigua?
5. Quin condiment s’utilitza per a tots els menjar
i què és de color blanc?
1
T
2
3

4

5
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FITXA 2
Cerca el camí per a acabar la recepta de les
crostes des dels ingredients fins al plat.

