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ApropAr els més joves al món de les abelles. mostrar-los com viuen i s’organitzen en els ruscs

SenSibilitzAr-loS sobre la importància dels pol·linitzadors en la producció d’aliments

introduir-loS en l’apicultura: com s’extrau la mel i altres productes que ens ofereixen les abelles 

(pol·len, gelea reial, pròpolis, cera, verí, etc.)

Objectius
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• Un fonamentalment teòric

• Dos purament pràctics

Continguts

3blocs
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Bloc teòric
lA pol·linitzAció

El vertader valor de les 
abelles va més enllà de la 
producció de mel, ja que com a 
pol·linitzadors juguen un paper 
fonamental en el manteniment 
de la biodiversitat i en la 
producció agrària

lA vidA de leS AbelleS

Amb el suport de documents 
audiovisuals i mitjançant 
l'observació d'unrusc de 
vidre,  expliquem la vida i 
l´organització social de les 
abelles: els rols, el paper 
de la reina, els mètodes de 
comunicació. 

Així mateix, s’estudia el paper 
de les abelles en el funciona-
ment dels ecosistemes

l'ApiculturA

Què és l i quins productes 
obtenim de les abelles: la mel, 
el pol·len, els pròpolis, la gelea 
reial, la cera, el verí, etc.
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Bloc pràctic
tASt de melS

Provarem diferents mels (3 
o 4 varietats) de les nostres 
abelles.

Compararem propietats i 
característiques entre les 
naturals i les tractades, 
generalment dels 
supermercats

elAborAció d'eSpelmeS

La cera és el material que les 
abelles usen per construir els 
seus nius.
Tanmateix, l'ésser humà l'ha 
emprat tradicionalment per 
una grandiversitat d'usos: la 
fabricació d'espelmes per la 
il·luminació, la conservació 
d´aliments i l'encerat de 
fustes i teles

extrAcció de mel 
Perquè coneguen el procés 
complet d’extracció de la mel 
portem quadres amb mel que 
collim amb l’a juda dels 
participants 
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Consells...
Què podem fer per A AjudAr A leS AbelleS

Proposta de senzills consells per millorar la conscienciació dels participants en favor d'una 
millor educació ambiental i d'un món ecològicament més sostenible
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Informació 
d'interès

-->

durAdA preu

El taller té una durada aproximadament d’1h.15’

El preu per taller és de 200euros més IVA 

nombre de pArticipAntS

El nombre recomanat per  taller és de 20 a 25 persones

reQuiSitS

Canó projector, endolls, taula àmplia i una sala amb l’espai adequat per al nombre 
d’alumnes que realitzaran el taller
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contActe

Antonio Fernández Modesto

Telèfon: 644 484 284

E-mail: info@abellanegra.com 

Web: abellanegra.com

tancar 9
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