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Compostador i cucs útils
1 Objectius principals

● Definir els termes: bioresidus, residus orgànics, compostador, compost
● Perfilar la capacitat de distingir els residus orgànics generats a casa i al

jardí
● Determinar les possibilitats d'utilitzar els residus per a la producció de

fertilitzants
● Indicar els llocs de formació de compost
● Aprendre sobre les característiques del compostador
● Descriure l'estructura en capes del compostador
● Desenvolupar l’emprenedoria dels nens i nenes
● Formar comportaments pro-ecològics
● Enfortir les actituds empàtiques

2 Vocabulari – Paraules clau
Cuc, bioresidus, residus orgànics, compostador, compost

3 Habilitats de sostenibilitat desenvolupades
● Competència estratègica: la capacitat per desenvolupar i implementar

activitats innovadores – compostador – aquestes contribuiran al
desenvolupament sostenible a nivell local

● Competència d'autoconsciència: la capacitat de reflexionar sobre el paper
d'un mateix en la cura de la terra

4 Pilars de sostenibilitat inclosos
● Sociocultural
● Econòmic
● Ecològic

5 Dominis STEAM
Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art

6 Metodologies docents / esquema d'activitats
1. " Bio-residus a la llar i al jardí" : el mestre o la mestre informa als nens i

nenes sobre el tipus de residus que sorgeixen a la llar. Els residus domèstics
es generen durant la preparació dels àpats. La majoria de vegades acaben a
les escombraries, però en gran part poden ser la base per a la producció de
fertilitzants (compost): pells de vegetals i fruites, restes de menjar, closques
d'ou, pòsits de cafè i te, closques de nous, residus de productes lactis, pa sec.
A casa també es produeixen deixalles que no estan relacionades amb la
producció d'aliments, però que també es poden utilitzar per al compostatge:
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paper (després de ser remullat en aigua), serradures, flors tallades pansides,
restes de flors a testos, terra vella per a flors. El compostador no ha de
contenir residus que s'hagin tractat addicionalment amb pintures o coberts
amb una pel·lícula de plàstic. Els residus domèstics que no són aptes per al
compostatge són: vidre, metalls, plàstics, piles usades, productes químics
diversos, sutge o enderrocs de construcció. Els residus de jardí generats a la
parcel·la també es poden compostar, però el procés de descomposició portarà
molt més temps que la descomposició de les restes de menjar. Per tant, és
recomanable barrejar els residus de cuina i de jardí. Els següents sí que són
adequats per crear fertilitzants: parts no comestibles de fruites i verdures
collides, fulles, herba tallada, branques, palla, fenc, escorça. Podem ajudar al
procés de compostatge afegint el compost de l'any passat i els cucs
recol·lectats (això accelerarà la conversió de deixalles en fertilitzant).

2. "Com és un compostador ?" - el professor presenta les característiques del
compostador, il·lustrant l'enunciat amb imatges de compostadors als jardins. A
la pissarra que il·lustra l'estructura en capes de l'interior del compostador , els
nens descriuen els nivells individuals amb dibuixos.

Font:
https://agronoticias2012.blogspot.com/2016/10/compostaje-casero-requerimie
ntos.html

3. “Activitat a l'aire lliure” -  triar el lloc adequat per col·locar una caixa de
fusta (un lloc tranquil, protegit del vent i en ombra parcial). Al fons del
compostador, els nens col·loquen branques trencades (això crearà una
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capa de drenatge). Després col·loquen torba, terra de jardí o compost de
l'any anterior per crear una capa que absorbeix els minerals arrossegats
per l'aigua de les capes superiors del compost que es forma. Després es
dipositen capes successives de deixalles orgàniques, que han de barrejar
amb la terra. Després afegeixen cucs, que ajudaran en el procés de
compostatge (en caminar sota terra, caven corredors airejant el terra,
mengen deixalles orgàniques i enriqueixen el compost amb els seus
excrements).

Activitats addicionals - segons l'elecció del professor:

4. "Què farem amb el compost obtingut?" - pluja d'idees (Suggeriment:
potser ens podem responsabilitzar de seleccionar els bioresidus  o residus
orgànics i afegir-los al compostador, junts al nostre grup d’infantil)

5. Per què anomenem el cuc "l'ajudant del jardiner?" - escoltar el vídeo de
“los gusanos para niños”

6. Dissenyant el "Club de cucs de jardí ", on Helena i les seves amigues
podran descansar després d'un dur treball

7. "De què estan parlant els cucs de terra?" - jocs de teatre en grups

7 Resultats d'aprenentatge esperats
El nen serà capaç de

● Explicar els conceptes: bioresidus o residus orgànics, compostador,
compost, fertilitzant

● Indicar quins residus es poden dipositar al compostador
● Triar un lloc on es pugui instal·lar el compostador al jardí de l’escola
● Explicar com es pot fer servir el compost
● Prendre mesures per reduir la quantitat de residus als abocadors (a

preescolar)
● Expressar tolerància envers els altres

8 Avaluació
Activitat d'autoavaluació

Sí                               No estic segur                        No

Els nens responen a les frases següents:
● Sé què són el residus orgànics
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● Sé quins residus es poden posar al compostador
● Sé muntar un compostador
● Sé per què el cuc és l'ajudant del jardiner

9 Equips i materials que s'utilitzaran a la unitat
d'aprenentatge (eines, ingredients, etc.)

Una taula amb els noms i les imatges de diversos residus de casa,
il·lustracions de diversos compostadors , una taula amb l'estructura del
compostador per capes, una caixa de fusta, branques, torba, terra de jardí o
compost de l'any anterior, residus orgànics, cucs, materials d'art.

10 Tipus d’entorn: laboratori, cuina, exterior, etc.
Jardí de l’escola, classe

11 Referències – font:
https://www.youtube.com/watch?v=zAyiZ45xuss
Los gusanos para niños: https://www.youtube.com/watch?v=43jW2pmJpo0

El Conte d'Elena el Cuc

En una bonica vall, just sota un antic bosc, hi vivia l'àvia Janina. Ella era una autèntica
amiga dels animals. Vaques, ovelles i cabres pasturaven al voltant de casa seva. També
tenia una petita bandada de gallines i ànecs. Darrere de la casa hi havia un jardí, que
estava ple de petites criatures. Entre ells hi havia una família de cucs, que havia viscut al
jardí de l'àvia Janina durant moltes generacions. I és sobre aquestes petites criatures del
que anirà aquesta història.

Entre elles vivia el cuc Helena. No obstant, ella no era un cuc ordinari: era la meitat de
llarga que els altres. Això tenia a veure amb un esdeveniment desagradable quan era
petita, quan Helen va sortir a caminar sola. Com que els cucs de terra són criatures
extremadament petits i indefensos, l’Helena es va arrossegar sense que ningú la veiés.
Amb el temps, això es va convertir en una molèstia, perquè quan volia parlar amb un
animal més gran, com un cavall o fins i tot un gat, ningú no la veia a l'herba. Aquest també
va ser el cas aquesta vegada.

Desafortunadament, l’Helen es va trobar en el seu camí amb una vaca anomenada Mućka
que tornava de la pastura i qui, pensativa com sempre, va caminar poc a poc cap a

Aquest projecte ha estat fundat amb suport de l'European Commission. Aquesta publicació
reflecteix les views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Aquest document està llicenciat en Creative Commons Attribution 4.0 International license excepte where otherwise noted.

http://kidslab4sustainability.eu
https://www.youtube.com/watch?v=zAyiZ45xuss
https://www.youtube.com/watch?v=43jW2pmJpo0


Kids Lab 4 Sustainability http://kidslab4sustainability.eu

l’Helen. La vaca, en passar, va trepitjar el cuc. Com ja sabreu , els cucs de terra tenen una
característica inusual. Si perden una part del llarg cos d'alguna manera, poden continuar
vivint. A partir d'aquell moment, l’Helen tenia la meitat de la longitud d'altres cucs. No va
ser fàcil per a ella. Els altres cucs se'n reien i se'n burlaven. Es sentia terriblement
malament. A sobre, quan es mirava al mirall no s'agradava gens.

- Sóc lletja i estic arruïnada - va pensar per a si mateixa. Volia assemblar-se a altres
seductors cucs de terra. Quan encara anava a l'escola, els seus companys reien de les
seves mirades als racons.

- Brot! Pedrak ! - Van preferir darrere seu. I encara que els seus pares l’estimaven molt i li
deien que l'aparença no era el més important, que era bonica i només una mica més
baixeta, cosa que la feia especial, va decidir que tan aviat com acabés l'escola se n'aniria
sota terra i ningú no tornaria a riure's d'ella. I això va ser el que va fer. Tan aviat com va
rebre el certificat, va enfonsar-se sota terra. Allà va passar mesos cavant la terra i fent
túnels. De tant en tant es trobava amb el seu amic talp Alfred. Com que els talps gairebé
no poden veure res, a Alfred no li importava que l’Helena fos més baixeta que els altres
cucs. L’Helena estava ocupada cavant nous túnels tot el dia. Cada dia ho feia millor i
millor. Els túnels eren bonics, amplis i agradables per viure-hi. Tot i això, la vida sota terra
no era fàcil. Sovint se sentia sola, però el que més trobava a faltar era veure el sol. Un dia,
temptada per la resplendor d'un llamp que queia en un dels túnels excavats, va sortir del
subsòl per veure el sol que tant anhelava. Va mirar tímidament fora del cau. A l'exterior
s’estava càlid i agradable.

-M'escalfo una mica i després me'n vaig -va decidir. Va gaudir del sol, de la brisa lleugera i
de tots els sons del prat, que feia tant de temps que no escoltava. De lluny, un gos
bordava, les fulles llargues i obertes cruixien, les aloses cantaven als arbres de l'hort.
L’Helena va sentir un anhel aclaparador pel que havia deixat enrere en anar a viure sota
terra. El jardí li semblava més bonic que no pas de costum. Per un moment es va penedir
de la seva decisió, però immediatament va recordar les cares dels altres cucs rient-se'n.
Encara que amb un anhel al seu cor, va decidir tornar sota terra abans que algú la veiés.
Ja estava caminant de tornada al cau quan va sentir que algú li trucava pel seu nom.
-Helena, Helena espera!!!
-Vaja! Algú m'ha vist!!!- va entrar en pànic.
-Helena, sóc l’Hermenegilda! –L’Helena no podia creure el que estava veient.
L’Hermenegilda era un dels cucs que més l'havien molestat! A contracor, es va girar cap a
ella i... atònita per la sorpresa. Un cuc gegant, gran i suat rodava lentament cap a ella. De
cap manera no s'assemblava a la noia àgil dels seus dies d'escola. L’Helena va sentir que
ja no tenia res a témer. L’Hermenegilda es va aturar per agafar aire.
-Un mos fàcil per a una gallina famolenca, va pensar l’Helena en el seu esperit. Es van
mirar una estona amb interès.
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-Fa molt de temps que no et veig, va començar l’Hermenegilda. L’Helena no es va
sorprendre. Al cap i a la fi, tots els habitants del jardí de l'àvia Janina sabien que havia
decidit amagar-se del món cavant túnels molt profunds sota terra.
-Tothom parla de tu -va continuar l’Hermenegilda. L'última cosa que volia l’Helena era que
se'n tornés a parlar d’ella. Així que es va acomiadar de la seva vella amiga i es va tornar
cap a la terra.
-Helenka espera! -va cridar l'altra dona–. Has fet que tots els habitants del jardí de l'àvia
visquin com al paradís –l’Helena la va mirar, sorpresa-. Mira al teu voltant –
l’Hermenegilda no es va rendir- Veus les belles plantes que ens envolten? Mira què bonic
ha florit tot. Has fet créixer al jardí tota mena de flors que mai no havien volgut créixer
aquí. N'hi ha tantes que les abelles finalment tenen un lloc on recol·lectar pol·len, i mai no
falta mel. Les vaques, els cavalls, les cabres i les ovelles dels voltants tenen tanta herba
per menjar que l'àvia Janina ja no ha de buscar un nou lloc per pasturar el bestiar. Fins i
tot la vella tortuga Leopold , que amb prou feines pot caminar perquè li fan mal les
articulacions, té mates senceres de fulles d'algodonet sota el nas per esmorzar. I l'àvia
Janina fa enormes rams de flors cada dia i no es preocupa que algun dia les arrenqui
totes, perquè cada dia creixen de noves. I a l'hort ha crescut una carbassa gegant que
ningú no ha vist abans! Hi haurà conserves per a tot l'any! Les pastanagues, el julivert, els
cogombres i les altres verdures creixen tan ràpid que la gent no pot continuar recollint-les.
Tots estan feliços perquè ningú no està preocupat per si hi haurà menjar a l'hivern. Ja n'hi
ha prou per a tot l'any! El jardí, l'hort i l'horta de l'àvia Janina mai no s'havien vist tan
bonics. Tot és gràcies a tu, Helena!!! –l’Helena va escoltar incrèdula. Després de tot, havia
estat sota terra tot l'any i havia estat ocupada cavant quilòmetres de túnels, aleshores,
com havia contribuït a l'exuberància de la vegetació i la fertilitat de l'àrea, si no havia sortit
ni una vegada de la terra?
-No et sorprenguis, estimada amiga -va dir un altre cuc, que fins aleshores s'havia amagat
darrere d'un full de gira-sol i va decidir sortir del seu amagatall-. Tot és veritat, Helena -va
continuar-, la terra és així de fèrtil gràcies a tu. Milers dels túnels l'han tornat més rics i
oxigenats que mai. Per això tot allò que ens envolta ha crescut tan bonic. Has demostrat
que els cucs som útils i que tu, encara que més baixeta, ets la més treballadora de tots
nosaltres. Volem donar-te les gràcies i disculpar-nos per totes les molèsties que t'hem fet.
Diversos animals es van reunir al voltant de l’Helena i la van mirar amb gratitud. A partir
de llavors, l’Helena era el cuc més feliç del barri. Per fi, ningú es burlava, els altres
animals la tractaven amb respecte i estima, i els seus companys de l'escola hi van anar
per demanar-li consell. Aviat va fundar el "Club de cucs de jardí", on va ensenyar als seus
companys l'art de fer túnels. El jardí de l'àvia la Janina sempre estava enlluernador, i
encara que ella no sabia qui havia estat, se sentia molt feliç. Fins i tot l’Hermenegilda
estava agraïda amb l’Helena: en aprendre a treballar sota terra, havia perdut la meitat del
seu pes i tornava a lluir com abans. Va tractar l’Helena com la seva millor amiga i va
recordar no molestar les altres criatures. Encara que desconfiava al principi, l’Helena va
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perdonar els seus amics per totes les molèsties. Finalment es va sentir com un membre
d'una gran família i mai més no es va sentir sola: tenia molts amics a tot arreu.
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