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4  6 

7 

Fitxa sessió 1 

Es realitza un estudi en la modificació de certs ingredients en una recepta de magdalena 
tradicional, per tal de millorar les seva qualitat nutritiva. Es parteix d’una recepta bàsica, de les 
qual s’han de substituir els ingredients indicats pels substituts que es proposen a la taula 1. 

Taula A1-1. Ingredients tradicionals del producte a treballar i els seus ingredients substituts 

 
 
 

Tradicional 

 

 
 S

uc
re

 

Substitut: 

Prova 1- Xarop d’atzavara 
Prova 2- Pasta de dàtil 
Prova 3- Sucre de bedoll 

 
 
 
 
   F

ar
in

a 
Substitut: 

Prova 4- Farina integral d’espelta 
Prova 5- Farina integral de civada 
Prova 6- Farina integral de fajol 

 
 
 

Ll
et

 

Substitut: 

Prova 7- Liquat vegetal de civada 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

1- En primer lloc, heu de fer una recerca de les conseqüències del consum excessiu de 
sucres refinats i greixos i entregar-ho. 
 

2- A la taula 2 trobareu la recepta que heu d’elaborar segons el número de grup que sigueu. 
En aquesta recepta, marcat en negreta teniu marcat l’ingredient que haureu d’utilitzar 
com a substitut. 

 

Taula A1-2. Recepta tradicional i prova que haurà de treballar cada grup 

GRUP RECEPTA ENDOLCIDOR FARINA LLET 

Grup 1 i 
2 

Tradicional 
Sucre de canya 
refinat 

Farina de blanca de 
blat

Llet de vaca 

Grup 3 Prova 1 Xarop d’atzavara 
Farina de blanca de 
blat

Llet de vaca 

Grup 4 Prova 2 Pasta de dàtil 
Farina de blanca de 
blat

Llet de vaca 

Grup 5 Prova 3 Sucre de bedoll 
Farina de blanca de 
blat

Llet de vaca 

Grup 6 Prova 4 
Sucre de canya 
refinat 

Farina integral 
d’espelta

Llet de vaca 

Grup 7 Prova 5 
Sucre de canya 
refinat 

farina integral de 
civada

Llet de vaca 

Grup 8 Prova 6 
Sucre de canya 
refinat 

farina integral de 
fajol

Llet de vaca 

Grup 9 Prova 7 
Sucre de canya 
refinat 

Farina de blanca de 
blat

Liquat vegetal 
de civada 

Font: Elaboració pròpia. 

T 

1 2  3 

5 
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3- Una vegada teniu la prova, amb l’ingredient substitut que haureu d’analitzar, heu de fer 
una recerca bibliogràfica de l’ingredient que substituireu; sucre de canya refinat, farina 
blanca de blat o bé, la llet de vaca. O bé, de l’ingredient que utilitzareu com a substitut; 
xarop d’atzavara, pasta de dàtil, sucre de bedoll, farina integral d’espelta, farina integral 
de civada, farina de fajol, o bé, el liquat vegetal de civada.  

De l’ingredient que haureu d’analitzar heu de buscar almenys la següent informació: 

- Característiques nutritives 
- Característiques tecnològiques 
- Característiques organolèptiques  
- Altres 

Al finalitzar la sessió haureu d’entregar la taula 3 que teniu a continuació, junt amb la primera 
recerca sobre el consum de sucres refinats i greixos: 
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Taula A1-3. Ingredient a analitzar i les seves característiques nutritives, tecnològiques, 
organolèptiques i altres 

Grup:  

Prova:  

Ingredient substitut 

C
ar

ac
te

rí
st

iq
ue

s 

Nutritives  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnològiques  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organolèptiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altres  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia. 
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Fitxa sessió 2 

 

1- La taula 4 s’hi troba la recepta desenvolupada que haureu d’elaborar, en el cas de que 
hagueu d’elaborar la recepta “tradicional”, i en el cas d’elaborar la recepta “prova”, 
haureu de modificar-la segons l’ingredient que us hagi tocat modificar i el substitut que 
hagueu d’utilitzar.  

2- Posteriorment, a la taula 5, teniu indicat el procediment que haureu de seguir per 
l’elaboració de les magdalenes.  
 

Taula A1-4. Recepta tradicional 

INGREDIENTS RECEPTA TRADICIONAL (10 magdalenes) 

200 g de sucre 

2 ous sencers 

200 g d'oli d'oliva de gust suau 

200 g de llet 

280 g de farina fluixa 

25 g de llevat en pols 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula A1-5. Procediment recepta tradicional 

PROCEDIMENT RECEPTA TRADICIONAL (10 magdalenes) 

Barrejar els ous amb el sucre 

Afegir l’oli d’oliva i remenem 

Afegir la llet de vaca 

Afegir la farina 

Afegir el llevat en pols 

Batre amb un batedora a una velocitat mitjana durant 5 minuts 

Preparar els motlles amb un paper per magdalenes 

Deixar reposar la massa 15 minuts 

Repartir la massa als motlles 

Posar-les al forn (pre-escalfat) a una temperatura de 180ºC 
durant 20 minuts 

Comprovar que la massa s’ha cuit per dintre  

Retirar-les del forn i deixar-les refredar 

Font: Elaboració pròpia. 
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Fitxes activitat 3 

1- Heu de fer un anàlisis organolèptic, utilitzant un QDA, de les diferents receptes 
elaborades, la “tradicional” i les “proves”.  

2- Tot seguit teniu les plantilles, taula 6, 7 i 8, que haureu d’utilitzar per fer la descripció 
sensorial dels productes. 

 

Taula A1-6. Fitxa per fer l'anàlisi de QDA del sucre blanc 

SUBSTITUTS DELS SUCRE BLANC
Grup: 
Valora de 1 a 5 els següents atributs
Atributs Tradicional Prova 1 Prova 2 Prova 3 
Dolçor (1 poc dolç, 5 molt 
dolç) 

    

Esponjositat (1 poc esponjós, 
5 molt esponjós) 

    

Color (1 color clar, 5 color 
més fosc) 

    

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula A1-7. Fitxa per fer l'anàlisi de QDA de la farina de blat refinada 

SUBSTITUTS DE LA FARINA DE BLAT REFINADA
Grup: 
Valora de 1 a 5 els següents atributs
Atributs Tradicional Prova 4 Prova 5 Prova 6 
Dolçor (1 poc dolç, 5 molt 
dolç) 

    

Esponjositat (1 poc esponjós, 
5 molt esponjós) 

    

Color (1 color clar, 5 color 
més fosc) 

    

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula A1-8. Fitxa per fer l'anàlisi de QDA  de la llet de vaca 

SUBSTITUTS DE LA LLET DE VACA
Grup: 
Valora de 1 a 5 els següents atributs
Atributs Tradicional Prova 7
Dolçor (1 poc dolç, 5 molt 
dolç) 

  

Esponjositat (1 poc esponjós, 
5 molt esponjós) 

  

Color (1 color clar, 5 color 
més fosc) 

  

Font: Elaboració pròpia. 
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3- Una vegada heu fet la descripció sensorial dels productes, contesteu les següents 
preguntes, en funció de la descripció que heu fet anteriorment.  
Aquestes preguntes us ajudaran a fer un anàlisi comparatiu entre les diferents receptes 
prova i la tradicional, és a dir, us ajudaran a comparar l’ingredient que substituireu amb 
l’ingredient que heu utilitzat com a substitut. 

Aquestes preguntes tenen la finalitat d’identificar les característiques organolèptiques i 
tecnològiques de cada ingredient substitut. 

 
‐ Quin substitut dels sucres és el més semblant en dolçor al sucre de la recepta 

tradicional? 
 
 

‐ Quin substitut dels sucres és el més semblant en textura al sucre de la recepta 
tradicional? 
 

 
‐ Quin substitut dels sucres és el més semblant en color al sucre de la recepta tradicional? 

 
 

‐ Quin substitut de la farina és el més semblant en dolçor a la farina de la recepta 
tradicional? 
 

 
‐ Quin substitut de la farina és el més semblant en textura a la farina de la recepta 

tradicional? 
 

 
‐ Quin substitut de la farina és el més semblant en color a la farina de la recepta 

tradicional? 
 

 
‐ La beguda de civada dona més o menys dolçor a la recepta? 

 
 

‐ La beguda de civada dona més o menys esponjositat a la recepta? 
 

 
‐ La beguda de civada dona més o menys color a la recepta? 

 

 

Pregunta avaluables individual 

4- Resumeix esquemàticament els passos que has seguit a les sessions anteriors per tal 
d’arribar a les conclusions extretes de les preguntes anteriors. 
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Fitxa sessió 4 

1- A la taula 9 trobareu la receptes que cada grup que haureu d’elaborar. Tots els grups 
haureu d’elaborar la recepta tradicional, juntament amb una de les alternatives. 
 

Taula A1-9. Recepta tradicional i alternativa que haurà de treballar cada grup 

GRUP RECEPTA ENDOLCIDOR FARINA LLET 
Grup 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 i 
9 

Tradicional 
Sucre de canya 
refinat 

Farina de blanca 
de blat 

Llet de vaca 

Grup 1 Alternativa 1 Xarop d’atzavara 
Farina integral 
d’espelta

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 2 Alternativa 2 Xarop d’atzavara 
farina integral de 
civada

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 3 Alternativa 3 Xarop d’atzavara 
farina integral de 
fajol

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 4 Alternativa 4 Pasta de dàtil 
farina integral 
d’espelta

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 5 Alternativa 5 Pasta de dàtil 
farina integral de 
civada

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 6 Alternativa 6 Pasta de dàtil 
farina integral de 
fajol

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 7 Alternativa 7 Sucre de bedoll 
farina integral 
d’espelta

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 8 Alternativa 8 Sucre de bedoll 
farina integral de 
civada

Liquat vegetal 
de civada 

Grup 9 Alternativa 9 Sucre de bedoll 
farina integral de 
fajol

Liquat vegetal 
de civada 

Font: Elaboració pròpia. 

 

2- A la taula 10 s’hi troba la recepta tradicional desenvolupada que haureu d’utilitzar i la 
recepta alternativa que haureu de modificar, en funció de les conclusions que hagueu 
extret de l’anàlisi sensorial de la sessió anterior.  
 

3- Es descriu també el procés d’elaboració, a la taula 11, que haureu de seguir per 
l’elaboració de la recepta tradicional, i haureu d’omplir, segons els vostre criteri, el 
procediment que utilitzareu per elaborar la recepta alternativa, també en funció dels 
resultats de l’anàlisi sensorial de la sessió anterior. 

Podeu modificar tot el que cregueu necessari de quantitats i temps, sempre mantenint els 
ingredients de la recepta i modificant-los en funció al que s’indica a la taula anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissenyar una activitat d'aprenentatge actiu en la UF de pastisseria:                                                      
Com millorar el perfil nutricional sense perdre qualitat sensorial? Tot un repte!                                          10 

Taula A1-10. Ingredients recepta tradicional vs. alternativa 

INGREDIENTS RECEPTA TRADICIONAL 
(10 magdalenes) 

INGREDIENTS RECEPTA ALTERNATIVA 
NÚM: 

200 g de sucre  

2 ous sencers  

200 g d'oli d'oliva de gust suau  

200 g de llet  

280 g de farina fluixa  

25 g de llevat en pols  

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula A1-11. Procediment recepta tradicional vs. alternativa 

PROCEDIMENT RECEPTA TRADICIONAL 
(10 magdalenes) 

PROCEDIMENT RECEPTA ALTERNATIVA 
NÚM: 

Barrejar els ous amb el sucre  

Afegir l’oli d’oliva i remenem  

Afegir la llet de vaca  

Afegir la farina  

Afegir el llevat en pols  

Batre amb un batedora a una velocitat 
mitjana durant 5 minuts 

 

Preparar els motlles amb un paper per 
magdalenes 

 

Deixar reposar la massa 15 minuts  

Repartir la massa als motlles  

Posar-les al forn (pre-escalfat) a una 
temperatura de 180ºC durant 20 minuts

 

Comprovar que la massa s’ha cuit per dintre   

Retirar-les del forn i deixar-les refredar  

Font: Elaboració pròpia. 
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Fitxa activitat 5 

 

1- Heu de fer un anàlisis organolèptic, fent un anàlisis quantitatiu descrptiu, QDA, de les 
diferents receptes elaborades, la “tradicional” i les “alternatives”.  

2- A la taula 12 teniu la plantilla que haureu d’utilitzar per fer la descripció sensorial dels 
productes. 

 

Taula A1-12. Fitxa per fer l'anàlisi de QDA de la dolçor, l'esponjositat i el color de la recepta 
tradicional i les alternatives 

 ATRIBUTS
RECEPTES Dolçor (1 poc dolç, 5 

molt dolç) 
Esponjositat (1 poc 
esponjós, 5 molt 
esponjós)

Color (1 color clar, 5 
color més fosc) 

Tradicional  
Alternativa 1  
Alternativa 2  
Alternativa 3  
Alternativa 4  
Alternativa 5  
Alternativa 6  
Alternativa 7  
Alternativa 8  

Font: Elaboració pròpia. 

 

3- Una vegada realitzat l’anàlisi QDA respon la pregunta següent: 

Descriu quina és la millor recepta alternativa a la recepta tradicional, segons els valors obtinguts 
de cada paràmetre: 

‐ Dolçor 
‐ Esponjositat 
‐ Color 
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Fitxa sessió 6 

Presentació de 2-3 diapositives davant la resta del grup amb el desenvolupament dels següents 
punts: 

‐ Explicació de les característiques nutritives, organolèptiques i tecnològiques de 
l’ingredient utilitzat com a substitut en la prova assignada (exemple: prova 1). Determinar 
com afecta a cada paràmetre valorat. 
 

‐ El grups que han treballat la recepta tradicional s’ha de fer l’explicació de les 
característiques nutritives, organolèptiques i tecnològiques dels ingredients a substituir, 
un dels grups ha d’explicar el sucre blanc refinat i la farina blanca refinada i l’altre la llet 
de vaca. 
Hauran de determinar també, quins efectes tenen aquests ingredients als paràmetres 
sensorials valorats. 
 

‐ Exposar els resultats posats en comú per grup de l’alternativa més adient a la recepta 
tradicional, en cada paràmetre valorat. 
 

‐ Entre tots els alumnes s’ha d’arribar a una conclusió final. 

 

Valoració individual de la pràctica per entregar: 

1- Fes una valoració de la pràctica realitzada.  
a. Valoració del treball en grup: 

1. Què és el que us ha costat més de treballar? 
2. Com us heu organitzat les tasques? 

b. Valoració individual: 
1. Què consideres que has après en aquesta pràctica? 
2. Quins punts milloraries? 
3. Hi ha hagut algun punt que t’hagi estat difícil de treballar? I algun 

punt i/o resultat que t’hagi sorprès?  
4. Personalment quina de les receptes alternatives és la que més 

et va agradar? 

 

Pregunta avaluable: 

2- Imagina’t que treballes en una pastisseria i et demanen que adaptis uns bombons de 
xocolata amb llet per una persona diabètica i intolerant a la lactosa.  

Respon a les següents preguntes: 

3- Quins ingredients modificaries? 
4- Quins substituts faries servir? 
5- Quins passos seguiries per adaptar la recepta? 
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ANNEX 2. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

 

 

Índex de taules 

 

Taula A2-1. Graella valoració sessió 2. 

Taula A2-2. Graella de valoració sessió 4. 

Taula A2-3. Rúbrica avaluació presentació oral sessió 6. 
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S’elaboren diferents instruments d’avaluació en funció de les evidències que s’han d’avaluar. En 
primer lloc s’elabora una graella de valoració per a fer un seguiment en grup de l’activitat 2, és 
dir de l’elaboració pràctica del producte a treballar, la recepta tradicional i les proves.  A la taula 
1 s’observa la graella de valoració desenvolupada. 

Taula A2-13. Graella valoració sessió 2 

Grup  
INDICADORS ASSOLIT (10) NO ASSOLIT (0) PERCENTATGE PUNTUACIÓ
Reconeix les 
característiques del 
tipus de producte 
elaborat. 

  10%  

Reconeix les 
característiques 
tecnològiques, 
organolèptiques i 
nutritives dels 
ingredients a 
substituir en el 
producte elaborat. 

  10%  

Reconeix les 
característiques 
tecnològiques, 
organolèptiques i 
nutritives dels 
ingredients 
substituts en el 
producte elaborat. 

  10%  

Selecciona els 
ingredients, equips i 
utillatge. 

  10%  

Identifica els 
possibles defectes 
d’elaboració i les 
possibilitats de 
correcció. 

  10%  

Regula els 
paràmetres: temps, 
humitat i 
temperatura en el 
forn. 

  10%  

Realitza el 
manteniment de 
primer nivell de la 
maquinària i equips.

  10%  

Adopta mesures 
d’higiene, seguretat 
alimentària i de 
prevenció de riscos 
laborals. 

  10%  

Treballa amb 
organització i 
responsabilitat. 

  10%  

Realitza les tasques 
d’ordre i neteja 
seguint les normes i 
els procediments 
establerts. 

  10%  

Font: Elaboració pròpia. 
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S’elabora també, la graella de valoració per a l’activitat 4, la qual correspon al procés d’elaboració 
de la recepta tradicional i de les receptes alternatives.  A la taula 2 s’observa la graella de 
valoració desenvolupada. 

Taula A2-14. Graella de valoració sessió 4 

Grup 
INDICADORS ASSOLIT (10) NO ASSOLIT (0) PERCENTATGE PUNTUACIÓ
Reconeix les 
característiques 
tecnològiques, 
organolèptiques i 
nutritives dels 
diferents 
ingredients 
substituts en el 
producte a 
elaborar. 

  15%  

Ajusta la fórmula 
pel producte i la 
quantitat a 
elaborar. 

  15%  

Selecciona els 
ingredients, 
equips i utillatge. 

  10%  

Identifica els 
possibles defectes 
d’elaboració i les 
possibilitats de 
correcció 

  10%  

Regula els 
paràmetres: 
temps, humitat i 
temperatura en el 
forn. 

  10%  

Realitza el 
manteniment de 
primer nivell de la 
maquinària i 
equips. 

  10%  

Adopta mesures 
d’higiene, 
seguretat 
alimentària i de 
prevenció de 
riscos laborals. 

  10%  

Treballa amb 
organització i 
responsabilitat. 

  10%  

Realitza les 
tasques d’ordre i 
neteja seguint les 
normes i els 
procediments 
establerts. 

  10%  

Font: Elaboració pròpia. 
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Finalment s’elabora la rúbrica de la última sessió, on es fa la presentació final de tots els grups, 
en la qual han de presentar les conclusions finals de la sessió anterior, junt amb les 
característiques de l’ingredient substitut que els va tocar treballar a la primera sessió. A la taula 
3 s’observa la rúbrica desenvolupada  

 

Taula A2-15. Rúbrica avaluació presentació oral sessió 6 

Indicadors Ben assolit 
(10) 

Poc assolit 
(5)

No assolit (2) Percentatge Puntuació 

Explicació 
característiques 
nutritives 
ingredient 
treballat 

Explica de 
manera clara les 
característiques 
nutritives de 
l’ingredient 
treballat 

No queden 
clares les 
característiques 
nutritives de 
l’ingredient 
treballat 

No explica de les 
característiques 
nutritives de 
l’ingredient 
treballat 

10%  

Explicació 
característiques 
organolèptiques 
ingredient 
treballat 

Explica de 
manera clara les 
característiques 
organolèptiques 
de l’ingredient 
treballat 

No queden 
clares les 
característiques 
organolèptiques 
de l’ingredient 
treballat 

No explica de les 
característiques 
organolèptiques 
de l’ingredient 
treballat 

10%  

Explicació 
característiques 
tecnològiques 
ingredient 
treballat 

Explica de 
manera clara les 
tecnològiques de 
l’ingredient 
treballat 

No queden 
clares les 
característiques 
tecnològiques de 
l’ingredient 
treballat 

No explica de les 
característiques 
tecnològiques de 
l’ingredient 
treballat 

10%  

Resultats 
obtinguts de la 
recepta 
alternativa 
respecte la 
tradicional 

Explica de 
manera clara 
quina és la 
recepta 
alternativa més 
semblant a la 
recepta 
tradicional per a 
cada paràmetre 
valorat 

Explica quina és 
la recepta 
alternativa més 
semblant a la 
recepta 
tradicional per 
algun paràmetre 
valorat 

No identifica 
l’alternativa més 
semblant a la 
recepta 
tradicional per 
cap paràmetre 
valorat 

30%  

Llenguatge 
verbal 

El seu discurs és 
entenedor, amb 
un vocabulari 
adequat, 
transmet amb 
una veu clara i 
amb bona 
intensitat.  

El seu discurs és 
poc entenedor, 
amb un 
vocabulari poc 
adequat, veu 
clara, però poca 
intensitat. 

El seu discurs és 
poc entenedor, 
amb un 
vocabulari gens 
adequat, veu 
poc clara i poca 
intensitat. 

20%  

Llenguatge no 
verbal 

Complementa la 
intervenció amb 
gestos i 
expressions que 
acompanyen el 
discurs i faciliten 
la comprensió. 

Complementa 
poc la 
intervenció amb 
gestos i 
expressions que 
acompanyen el 
discurs i faciliten 
la comprensió.

No complementa 
la intervenció 
amb gestos i 
expressions que 
acompanyen el 
discurs i faciliten 
la comprensió. 

20%  

Font: Elaboració pròpia. 

 

 


