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1. Introducció
Alimentacció és una iniciativa socioeducativa impulsada per VSF
Justícia Alimentària Global finançada per l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID). Es tracta
d’un programa de sensibilització, educació i suport a la comunitat
educativa d’ensenyament d’educació primària, destinat a generar
consciència crítica i a promoure l’acció davant de les conseqüències
socials, econòmiques i ambientals que genera el nostre model
alimentari. Així doncs, Alimentacció promou un model alternatiu,
basat en els principis de la Sobirania Alimentària amb perspectiva de
gènere  apostant per un món rural viu, agafant com a eix dinamitzador
el centre escolar per implicar al conjunt de la comunitat.
Ens plantegem aquesta Guia Didàctica com un recurs dirigit al
professorat d’educació primària. El seu objectiu és fomentar entre
l’alumnat el coneixement i   la presa de consciència sobre de quina
manera la cadena de producció, comercialització, distribució i
consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de
consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats,
en la salut i en el medi ambient. Es tracta per tant de participar en
l’increment de la consciència social i la participació escolar i ciutadania
en el desenvolupament d’un món més sostenible, posant l’accent en
el foment de les relacions equitatives entre dones i homes.
La Guia està estructurada al voltant de cinc blocs temàtics, convertits
en unitats didàctiques. Cada unitat és susceptible de ser abordada
d’una manera molt senzilla, adaptada a les edats més primerenques,
però també pot ser tractada amb més profunditat. Aquí es presenta
una distribució per cicles, presentant les unitats en funció d’una
complexitat creixent. La proposta preveu una unitat didàctica per
al 1er cicle, una altra per al 2on, i dues per al 3er cicle. El cinquè bloc
temàtic proposa activitats per  ser realitzades al llarg de tota l’etapa
educativa.
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La Guia consta de dues parts. La primera exposa els principals
elements de la programació didàctica. Es presenten les unitats
didàctiques, els seus objectius   generals així com el seu contingut
teòric i els seus objectius didàctics específics (entre d’altres aspectes).
A continuació, s’indiquen les competències que pretenen promoure
en el seu conjunt aquest recurs didàctic, i posteriorment s’aborden
alguns aspectes metodològics com el de l’avaluació, etc. La segona
part conté unes 30 activitats d’aprenentatge, agrupades en 5 unitats
didàctiques i distribuïdes per cicles educatius.
Cada una de les unitats didàctiques que presentem en aquesta
primera part de la Guia inclou els següents apartats:
• Introducció teòrica: una exposició de les principals idees i
continguts conceptuals que aborda la unitat didàctica.
• Índex de temes: llista de continguts o nocions a tractar amb
l’alumnat.
• Glossari: definició sintètica dels conceptes clau del bloc temàtic.
• Objectius didàctics: llista d’objectius d’aprenentatge per a
l’alumnat.
Aquest recurs didàctic és concebut com un material interdisciplinari;
considerant la diversitat de temes tractats, es poden utilitzar des de
diverses àrees d’aprenentatge. No obstant, convé subratllar que la
majoria dels seus continguts s’ubiquen de forma més directa dins
l’àrea curricular de ‘coneixement del medi natural, social i cultural’.
Aquesta proposta didàctica està en consonància amb els continguts
i els objectius que marca el currículum oficial elaborat pel Ministeri,
tant per l’àrea curricular assenyalada com pel conjunt de l’educació
primària. No només existeix una estreta relació entre els continguts
d’aprenentatge previstos per aquest document oficial i els que
apareixen en aquesta Guia (vegeu BOE Nº 173, 20/07/2007, pp.
31500-31505); també s’aprecia aquesta concordança respecte a
d’altres aspectes, com les capacitats o competències per promoure
en aquesta etapa educativa:
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“… són part d’aquesta competència bàsica l’ús responsable dels
recursos naturals, la cura del medi ambient, el consum racional
i responsable, i la protecció de la salut individual i col·lectiva
com a elements clau de la qualitat de vida de les persones.”
(ibíd., p. 31494).
Entre les capacitats que tindran per objectiu desenvolupar l’àrea de
‘coneixement del medi natural, social i cultural’, el document del
Ministeri assenyala també com
“… analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana
en el medi, valorant-la críticament i adoptant un comportament
(…) de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic i de
conservació del patrimoni cultural.” (ibíd., p. 31499).
Les activitats d’aprenentatge presentades en aquest recurs didàctic
s’integren i amplien el currículum oficial d’educació primària,
responen als seus objectius pedagògics, i col·laboren en l’adquisició
de les competències previstes per aquesta etapa.
Resumint, aquesta Guia constitueix una orientació pràctica i senzilla
pel professorat que desitgi treballar els continguts i activitats
proposades des del programa Alimentacció. La web del projecte
també posa a disposició materials i unitats didàctiques tals com ‘La
sobirania alimentària’, ‘L’oli d’oliva’, ‘L’hort escolar’ o ‘Les plantes
aromàtiques’.

2. Objectius Generals
A continuació assenyalem, com a síntesi orientativa, quins objectius
didàctics generals vol aconseguir cada unitat. Es tracta d’una
taula general de referència; posteriorment, per a cada unitat
didàctica s’especifiquen amb més detall els seus diversos objectius
d’aprenentatge.
Tabla 1. Unidades didácticas y objetivos generales

Unitat didàctica

Objectius generals

1. Alimentació
saludable

Conèixer diversos tipus d’aliments, les varietats
locals, i promoure hàbits saludables d’
alimentació.

2. Entorn rural

Conèixer i valorar l’entorn rural; els seus
habitants, sabers, recursos, activitats, etc.

3. Producció
d’aliments.
Agroecologia

Identificar models de producció d’aliments,
conèixer els efectes del model industrial, y les
seves diferències en relació a l’agroecologia.
•

4. Consum
responsable

Es poden consultar i descarregar a: http://www.alimentaccion.net/.
Tanmateix, es poden seguir les notícies d’Alimentacció  en el Facebook.

•
5. Equitat de gènere
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•

•

Conèixer i valorar iniciatives locals del
petit comerç i experiències de consum
responsable.
Conèixer la desigualtat alimentària en
el món i l’ origen i impacte ecològic dels
aliments.  
Prendre consciència de les desigualtats de
gènere existents i fer visible el rol de la dona
Potenciar el desenvolupament global de
nens i nenes sense estereotips de gènere.
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3. Unitats didàctiques
3.1. Alimentació saludable
Introducció teòrica
El concepte de Sobirania Alimentària1 (SBA des d’ara) reafirma el dret
de les persones i els pobles a produir i a consumir aliments sans i
suficients adaptats a una cultura i a una forma de vida pròpies, des
d’una perspectiva de drets.
Per tant, des de la SBA s’entén l’alimentació saludable de manera
integral. És a dir, no es redueix únicament al dret a consumir aliments
innocus per a la salut de les persones i nutritius, sinó que introdueix
diferents perspectives que caracteritzen i enriqueixen la noció d’
alimentació saludable:
Una alimentació sana: Aquella que permet aconseguir i mantenir
un funcionament òptim de l’organisme (que conté tots els nutrients
i en quantitats suficients i adequades segons l’edat amb una àmplia
varietat d’aliments frescos, principalment d’origen vegetal), conservar
o restablir la salut, disminuir el risc de patir malalties, i promoure un
creixement i desenvolupament òptims.
Aquest terme designa: “Sobirania Alimentàriaés el dret dels pobles, comunitats i
països a definir les seves pròpies polítiques agrícoles, ramaderes, laborals, de pesca,
alimentàries i agràries que siguin ecològicament, socialment, éconòmicament i culturalmenta propiades a les seves circumstàncies exclusives. Això inclou el dret real
a l’alimentació i a la producción d’aliments, cosa que significa que tots els pobles tenen dret a tenir aliments i recursos per a la producción d’aliments segurs, nutritius
i culturalment apropiats, així com la capacitat de mantenir-se a si mateixos i a les
seves societats. Txt de: “Sobirania alimentària”: un dret per a tothom”, Declaració
política del Forum de ONG/OSC per a la Sobirania Alimentària. Roma, juny de 2002.
Més información a: http://vsf.org.es/soberania-alimentaria.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria

1.
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Per tant, ha de ser una alimentació sense contaminants biològics o
químics que superi els límits de seguretat establerts per les autoritats
competents, o exempta de tòxics o contaminants físics, químics o
biològics que puguin resultar nocius per a les persones sensibles.
Com a eina de referència, podem tenir la Piràmide NAOS2: entendrela i comparar-la amb la nostra alimentació i el nostre exercici físic.
Cal conèixer quins nutrients necessita el nostre cos, quins aliments
ens aporten aquests nutrients, quines són les diferències nutricionals
entre aliments ecològics i industrials i d’altres components alimentaris
que influeixen en la nostra salut (productes químics, etc.).
Alimentació sostenible: Aquella que conté aliments ecològics,
produïts amb respecte cap el medi ambient, i d’origen bàsicament
local, respectant i aprofitant la biodiversitat.
Alimentació culturalment apropiada: Aquella que revaloritza i
dignifica el món rural en la organització de la cadena alimentària;
que s’adapta als usos i costums culturals i alimentaris del lloc, amb
aliments adequats per produir de manera natural en el entorn en el
que es donen i amb la menor distància possible entre el camp i el plat.
Que sigui agradable i sensorialment plaent.
Alimentació Justa: Aquella que garanteix una vida digna per a les
persones productores, amb un repartiment just de les feines i un
igual reconeixement i remuneració entre homes i dones.
El concepte d’alimentació saludable engloba tots aquests elements.
Això implica reconèixer i distingir un model d’alimentació saludable
en relació amb un altre d’industrial, identificar els seus efectes
sobre la salut, el medi ambient i els medis de vida de les persones
productores, i distingir els aliments de temporada i locals dels
‘quilomètrics’. També suposa aprendre a gaudir del menjar en base
als productes de la terra, així com prestar atenció a l’assignació de
rols i estereotips en totes les fases de la cadena alimentària.
2

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/piramide/
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Índex de temes
•
•
•
•

Hàbits saludables en l’alimentació
Procedència i temporalitat dels aliments
Varietats locals d’aliments
Fam i sobrealimentació

Objectius Didàctics
•
•
•
•

Distingir els diferents tipus d’aliments (envasats, frescos, de
temporada, locals).
Conèixer els hàbits saludables d’alimentació (aliments proteics,
vegetals, etc.).
Identificar les varietats de diferents aliments locals: la seva
manera de producció, les seves propietats, etc.
Conèixer les necessitats alimentàries bàsiques i els principals
problemes relacionats amb l’alimentació en el món: fam i
sobrealimentació.

Dieta equilibrada: És aquella que conté tots els aliments necessaris
per aconseguir un estat nutricional òptim. Aquest estat de gràcia
nutricional és aquell on l’alimentació cobreix els següents objectius:
•
•
•

Aportar una quantitat de nutrients energètics (calories) que sigui
suficient per portar a terme els processos metabòlics i de treball
físic necessaris. Ni més ni menys.
Subministrar suficients nutrients amb funcions plàstiques i
reguladores (proteïnes, minerals i vitamines). Que no faltin, però
que tampoc sobrin.
Que les quantitats de cadascun dels nutrients estiguin
equilibrades entre sí. El grup d’ experts de la FAO OMS (Hèlsinki
1988), va establir les següents proporcions. Les proteïnes han de
suposar un 15% de l’aportació calòrica total, no ha de ser mai
inferior la quantitat total de proteïnes ingerides a 0,75 gr./dia i
d’un alt valor biològic. Els glúcids ens aportaran al menys un 55%60% de l’aportació calòrica total. Els lípids no sobrepassaran el
30% de les calories totals ingerides.

Glosari
Aliments agroecològics: L’Agroecologia o agricultura camperolapot
definir-se com l’ús ecològic dels recursos naturals a través de formes
d’acció social col·lectiva. La seva estratègia té una naturalesa sistèmica,
al considerar la finca, l’organització comunitària i la resta dels marcs
de relació de les societats rurals articulades al voltant de la dimensió
local com un tot. L’ agroecologia, integra els sistemes de coneixement
(local, camperol i/o indígena) portadors del potencial endogen que
permet potenciar la biodiversitat ecològica i sociocultural.
Nutrició: La nutrició és la ingesta d’aliments en relació amb les
necessitats dietètiques de l’ organisme. Una bona nutrició (una dieta
suficient i equilibrada combinada amb l’exercici físic regular) és un
element fonamental de la bona salut. Una mala nutrició pot reduir la
immunitat, augmentar la vulnerabilitat cap a les malalties, alterar el
desenvolupament físic i mental i reduir la productivitat.
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3.2. Entorn Rural
Introducció teòrica
Breu història del ‘rural’
La globalització ha suposat un canvi important en l’estructuració de
les zones rurals. Entre els factors que han generat aquest canvi, convé
assenyalar per suposat el procés d’ industrialització que, a partir dels
anys 50, a Espanya es va necessitar una gran mà d’obra,  gran part
de la qual provenia del món rural. Per facilitar aquest èxode rural,
es va idealitzar la manera de vida urbana, al mateix temps que es
degradaven i ridiculitzaven les formes culturals i productives que
regien l’àmbit rural.
El procés d’emigració massiva camp – ciutat va tenir com a
conseqüència el despoblament de zones senceres. Les economies
locals, fins aleshores estructurades i centrades en el territori van
quedar, en molts casos, pràcticament destruïdes. Les cultures locals
i camperoles van passar a ser considerades vestigis del passat que
havien d’esborrar-se quant abans millor per assumir els valors urbans.
L’agricultura i la ramaderia, que històricament havien definit la vida
rural tant econòmicament com socialment, van deixar de ser l’eix
fonamental que la vertebra. El binomi agricultura-món rural es va
trencar per primera vegada a la història. La primera conseqüència va
ser la forta pèrdua de funció i d’identitat que pateixen les zones rurals
des d’aleshores.
Per una altra banda, hi ha un canvi en la lògica productiva agrícola.
Es passa d’una lògica camperola a una lògica industrial. La lògica
camperola suposa una forma de produir basada sobretot en la
supervivència i molt lligada al territori, pensada per a proveir els
mercats locals i que conformen, com hem dit, el paisatge, la cultura i
la societat de cada lloc en concret. Això permet una enorme diversitat
de formes de producció, races i plantes, gastronomia, folklore, etc.
La lógica industrial, en cambio, está basada en la ganancia y en la
consecución de la màxima productivitat, encara que sigui a base
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d’energia, tecnologia i productes químics. No té cap mena de relació
amb el territori i pertany a empreses privades que vénen de la ciutat
i que controlen els medis de producció.
Alternatives i noves funcions
Aquests processos de canvi han suposat una crisi funcional i d’identitat
en el món rural. El sector rural actual es troba a la recerca de noves
funcions i estructures. Des de la SBA  es considera que ha de recuperar
la seva funció de productora d’aliments de qualitat, propers i lligats a
la cultura del territori. Hem de recuperar una economia local menys
depenent, que permeti al jovent i a les dones (les quals constitueixen
un dels col·lectius que més ha patit aquestes transformacions) la
permanència en el territori. És necessari reconèixer el paper de la
gent que manté el territori i del medi ambient que acompleixen els
habitants del món rural, i assumir les noves funcions com els artesans
i els cuidadors de l’espai que ara considerem imprescindibles també
pels habitants urbans. Mantenir la diversitat cultural, gastronòmica,
de plantes cultivades, etc. és una de les altres   funcions que ha
complert el món rural i que ara es comença a reconèixer.
Índex de temes
•
•
•
•

Transformació dels aliments
La vida al camp. Passat i present
Visualització del paper de les dones a la vida rural
El rural i l’urbà

Objectius didàctics
•
•

•

Conèixer i valorar l’entorn en el que viuen.
Caracteritzar la tasca dels habitants rurals (i especialment, el
rol de la dona) en la transmissió cultural (sabers, coneixements
tècnics…), la producció d’aliments, la vertebració del territori i la
conservació del paisatge.
Identificar els recursos naturals del territori distingint les formes
d’explotació d’aquest i les que són respectuoses amb el medi
ambient de les que no ho són.

13

Guia Didàctica Primària

Guia Didàctica Primària

Glossari
Rural: Fa referència a allò que pertany o relatiu a la vida del camp.
El rural, per tant, és allò oposat a allò urbà (l’àmbit de la ciutat). Un
camp és un terreny extens que es troba fora de les zones poblades.
La terra que es pot llaurar, els sembrats i els cultius formen part del
camp i per tant, de l’àmbit rural.
El paisatge rural sol incloure grans extensions de terra i activitats
pròpies de l’agricultura o la ramaderia. Si la vida urbana està vinculada
al sector econòmic de serveis o a l’activitat industrial, el món rural
inclou el munyit de les vaques, la sembra de soja o la cria de bestiar
entre d’altres activitats.
Territori: Espai de producció comunal-social i de vivència local.
D’aquesta manera el territori es produeix segons el sentit que les
persones donin al lloc on viuen. El territori així definit es consolida a
mesura que aquesta manera d’entendre el lloc es fa comú i fins i tot
massiva. Tant l’hàbitat social, la vivència quotidiana, l’afecció al lloc,
com les empremtes històriques dels llocs conformen un sentit comú
denominat territori, d’aquesta manera el territori és el resultat de
donar un sentit (significat) a un lloc, i que aquest sentit del lloc sigui
validat per una massa crítica de persones.
Medi Ambient: Com definició de medi ambient normalment entenem
que és tot allò que envolta a un ésser viu i condiciona la seva forma de
viure, però també podem dir que es tracta d’un sistema, el qual està
format per elements d’origen natural i artificial, els quals a més a més
estan relacionats i poden ser modificats per l’home.
Tot el que ens envolta forma part del medi ambient i és molt important
tenir-ne cura perquè les futures generacions tinguin un lloc on viure,
encara que sembli que això no interessa massa a algunes persones.
En el medi ambient hi ha varis tipus de factors, incloent-hi els físics
com el clima, els biològics que estan representats per qualsevol forma
de vida, ja sigui animal o vegetal, i finalment els factors econòmics i
socials, entre els que es troben el treball i la urbanització.
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3.3. Producció d’aliments. Agroecologia
Introducció teòrica
L’actual model d’agricultura industrial
Tal i com dèiem a la Unitat anterior, durant els anys 60 i 70 del segle
XX el model de producció d’aliments va patir canvis importants.
Davant d’una major demanda,  provocada per l’escassetat alimentària
posterior a la II Guerra Mundial, i davant d’una demografia en
augment, es va qüestionar el model agrícola tradicional com eficient
productor d’aliments.
Amb l’arribada de la industrialització, les pràctiques productives
tradicionals van començar a cedir davant de les noves exigències
del mercat. L’agricultura va passar a ser una indústria a qui se li
exigia un major rendiment i inversió econòmica; es va començar a
dependre cada vegada més de la maquinària, entrades químiques
i derivats del petroli, i es va estendre l’ús de varietats de llavors
millorades (més rentables que les tradicionals), propietat d’empreses
privades. Actualment, la FAO (Organització de les Nacions Unides per
l’Alimentació i l’Agricultura) estima que s’han perdut al voltant del
75% de les varietats agrícoles que existien per a un ús alimentari.
Aquesta nova concepció de l’agricultura, també denominada
Revolució Verda, no només no ha acabat amb la fam, sinó que ha
provocat la contaminació d’aqüífers, la pèrdua de fertilitat de la terra
(degut a l’abús de productes químics com insecticides) i la tendència
a la desaparició de la manera de vida camperola.
L’aposta per l’agroecologia
L’agroecologia va sorgir com disciplina científica a mitjans dels anys
70 i es presenta com un model de producció d’aliments alternatiu
al convencional. Incorpora una visió de l’agricultura més lligada a la
conservació del medi ambient i a la justícia social, centrada no només
en la producció d’aliments, sinó també en la sostenibilitat del model.  
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En aquest context, és important posar en valor les aportacions
de les dones (invisibles al llarg dels anys per un sistema social de
base patriarcal), tant pel seu paper en el treball del camp, ja sigui
remunerat o d’agricultura familiar orientada a l’autoconsum, com
en la feina domèstica i la cura de les persones, així com el seu rol
en la transmissió cultural.

L’agroecologia presenta tres grans dimensions, a través de les
quals s’aborden les diverses formes de transició cap a sistemes
agroalimentaris més sostenibles.

I. Preocupació mediambiental

Sota aquesta òptica es persegueix l’obtenció d’aliments de
màxima qualitat respectant el medi ambient i la conservació de la
fertilitat de la terra, mitjançant la utilització òptima dels recursos  
sense haver d’utilitzar productes químics.
Els ecosistemes funcionen correctament quan tots els seus
elements es troben en equilibri, aprofitant els recursos de la manera
més eficient possible. Per això, en l’agricultura ecològica es busca
augmentar la biodiversitat a través de diferents tècniques com
la rotació de cultius, les associacions o la col·locació estratègica
en els horts de tanques i vegetació silvestre, que actuen com
a reserva permanent d’insectes depredadors de plagues. Una
altra qüestió clau és la utilització de llavors autòctones ja que
les espècies nadiues estan més adaptades a l’entorn natural   i
cultural.

II. Canals curts de comercialització.

Revitalitzar els mercats locals és necessari i recomanable, des d’un
punt de vista social, cultural i econòmic. Suposa la dinamització
de les economies locals de les zones rurals, impulsa la creació
de treball, permet l’accés als aliments sans, de temporada i de
proximitat, fomenta mètodes de producció més respectuosos
amb el medi ambient, i enforteix a més a més les relacions entre
persones consumidores i productores.

III. Viabilitat de les comunitats rurals i respecte envers la manera
de vida camperola.

La recuperació de sabers tradicionals és una peça clau en la recerca
de la sostenibilitat del model. Els sistemes tradicionals, fent de
la necessitat virtut, mostraven un major interès per la utilització
dels recursos presents a la zona a l’hora de desenvolupar els seus
sistemes de cultiu.
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Índex de temes
•
•
•
•
•

Model industrial i model agroecològic
Respecte pels cicles naturals. Biodiversitat
Contaminació. Esgotament de recursos
Recuperació de sabers tradicionals
Canals bàsics de distribució i comercialització dels aliments

Objectius didàctics
•
•
•

Reconèixer els dos models de producció d’aliments (industrial i
agroecològic) i assenyalar les seves diferències bàsiques.
Conèixer l’impacte de l’actual model industrial en relació amb
el medi ambient, la salut de les persones i la manera de vida
camperola tradicional.
Conèixer la lògica de l’agroecologia i identificar les seves principals
característiques.

Glossari
Biodiversitat: La biodiversitat o diversitat biològica és la varietat de
la vida. Aquest recent concepte inclou varis nivells de l’organització
biològica. Abasta la diversitat d’espècies de plantes, animals, fongs i
microorganismes que viuen en un espai determinat, dins de la seva
variabilitat genètica, dels ecosistemes dels quals formen part aquestes
espècies i dels paisatges o regions on es situen els ecosistemes.
També inclou els processos ecològics i evolutius que es donen a nivell
de gens, espècies, ecosistemes i paisatges.
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Agroindústria/Agronegoci: S’utilitza sovint el concepte d’ agroindústria
per referir-se al procés d’industrialització de l’agricultura i alimentació
i el concepte d’agronegoci per referir-se als actors principals que
governen aquest procés. Podem definir simplement l’ agroindústria
com la branca d’indústries que comercialitza a gran  escala productes
de l’agricultura, ramaderia, riquesa forestal i pesca de forma directa o
després de la seva transformació industrial. I es defineix l’agronegoci
com el conjunt d’empreses que controlen i dominen la cadena
agroalimentària industrial.
Camperola o Camperol. Pagesia: S’ha d’entendre sota la lògica de
categoria social i en concret de subjecte social. És a dir, respon a quina
és la seva situació en el sistema social i la seva posició en aquesta tant
en els aspectes econòmics, polítics, culturals, de poder o subordinació,
entre d’altres. Per tant, i tenint en compte la definició que ens ofereix
La Declaració dels Drets Camperols, podem explicar que una persona
camperola és una dona o un home de la terra que té una relació
directa i especial amb la terra i la naturalesa a través de la producció
d’ aliments i/o altres productes agrícoles. Les camperoles i camperols
treballen la terra per a ells mateixos; depenen sobretot del treball en
família i d’altres maneres a petita escala com a organització del treball.
Les camperoles i camperols estan tradicionalment integrats dins de
les seves comunitats locals i tenen cura de l’entorn natural local i dels
sistemes agroecològics. Per tant, el terme pot aplicar-se a qualsevol
persona que s’ocupa de l’agricultura, ramaderia, la transhumància i
les artesanies relacionades amb l’agricultura o d’altres ocupacions
similars. Això inclou les persones indígenes que treballen la terra i les
persones sense terra.

3.4. Consum responsable
Introducció teòrica
Entenem com a consum responsable aquell que es realitza amb
coneixement de les conseqüències socials, ambientals i ètiques que
es generen durant la producció, processat i distribució dels béns
adquirits. La persona que practica aquesta forma de consum no
només valora elements d’índole personal com la qualitat o el preu del
que s’adquireix, sinó que també els col·lectius com la sostenibilitat
ambiental i el dret a la justícia social de les productores i productors
d’aliments i béns. La ciutadania té la capacitat de convertir el seu
consum en un instrument de pressió tot escollint aquells articles
o serveis que compleixin una sèrie de garanties socials, laborals i
mediambientals.
Amb el menjar no es juga
En aquesta unitat didàctica ens centrarem en el consum responsable
d’aliments. Per això hem de saber que actualment, el menjar és
considerat com una mercaderia més; i malgrat ser un dret humà
bàsic, no és accessible per a la totalitat de la població mundial.
Resulta sorprenent saber que la producció de menjar a nivell mundial
és més que suficient per alimentar no només a la població mundial,
sinó que n’hi ha suficientment per a un món i mig3. La gana en el món
no és un problema tècnic, sinó polític.
La majoria de nosaltres vivim immersos en la rutina diària, de vegades
frenètica, i ens costa dedicar temps i esforços a investigar l’origen i
l’elaboració dels aliments que consumim. La urgència del dia a dia i
la pressió dels horaris que imposa l’estil de vida occidental van de la
mà amb l’àmplia i còmoda oferta que trobem en les grans superfícies.
Vegeu per exemple: http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_
Food_SP.pdf. O també: http://www.oajnu.org/wp-content/uploads/2012/03/
El-mercado-alimentario-mundial-el-rol-de-las-EMN-en-la-producci%C3%B3n-ydistribuci%C3%B3n-de-alimentos-en-los-PVD.pdf

3

18

19

Guia Didàctica Primària

Guia Didàctica Primària

Amb horaris adaptats a la nostra rutina laboral,ens obren les seves
portes grans botigues organitzades en carrers, avingudes i autopistes
de lleixes plenes de menjar. Tan plenes que és impossible que es
consumeixi tot; de fet, no es consumeix. Actualment, també sabem
que en aquestes superfícies es desaprofita una bona part d’aliments
en bon estat. En aquest anàlisi convé afegir també el paper de la
publicitat, tan o més important que el producte en sí. Val la pena per
tant examinar el fenomen publicitari i treballar amb una visió crítica
del mateix.
La superproducció d’aliments
Els camperols i les camperoles, productors en primera instància
de bona part del que mengem, amb freqüència estan sotmesos a
directrius dictades per les grans estructures de venda i distribució
d’aliments, que no només marquen els preus, sinó que també tot
sovint el volum de mercaderies. I és aquí, en part, on millor s’aprecia
la distància o el desajust entre cost i valor.
Una producció d’aliments realitzada segons un model agroindústria
a gran escala i basada en el monocultiu, suposa un augment de
terres per a la seva plantació, un creixement ràpid i suposadament
controlat, una llarga i perjudicial llista de factors de producció, i un ús
de recursos naturals abusiu i a la llarga insostenible. Són moltes les
veus que assenyalen que aquest sistema no té escrúpols a l’hora de
donar resposta a la gran demanda actual d’aliments.
La injustícia social
En aquest esquema, la tendència apunta cap a una concentració de
la riquesa en poques mans. Això és ben cert i demostrable (dades
oficials en mà4) en el cas de les grans cadenes de distribució, com
també ho és l’excessiu control que exerceixen les grans multinacionals
sobre els nostres models de consum.
Aquesta gran concentració de riquesa en poques mans ignora el dret
dels pobles a decidir quines polítiques de producció, distribució i
consum d’aliments són les més apropiades. Per suposat, no interessa
que en el centre d’aquestes decisions hi siguin els productors:
camperols i camperoles, ramaders, pescadors, etc.

Una opció de canvi
Un consum responsable passa per saber escollir allò que consumim,
cosa que requereix un treball previ de coneixement de les diverses
fases per les que travessen els productes alimentaris. Com a
consumidors, tenim dret a exigir aquesta transparència, i només en
base a aquesta serem lliures sobre les nostres decisions al respecte.
Optar per un consum responsable no és senzill. Requereix aturar-se
a pensar i a planificar amb certa antelació. Les botigues tradicionals,
els grups de consum, les finques amb venda directa, l’elaboració
artesanal, la recuperació dels sabers de les nostres àvies...poden ser
bones alternatives al model dominant.
Existeix, resumint, una màxima senzilla que convé practicar i difondre
per a la nostra salut, la dels nostres pobles i la nostra gent i, en
definitiva, pel benestar de la resta del planeta: convé consumir el
menys possible tots aquells productes que es trobin lluny del seu
estat natural i del seu lloc d’origen.  
Índex de temes
•
•
•
•

Necessitats alimentàries i consum superflu
Aliments ‘quilomètrics’ (impacte ecològic i social) i aliments de
producció local. Grans superfícies i mercats locals
Injustícia i desigualtat alimentària. Diferències nord/sud
Estratègies publicitàries

Objectius Didàctics
•
•
•
•

Identificar l’impacte social i mediambiental del consum massiu, i
conèixer diverses pràctiques de consum responsable.
Identificar i caracteritzar iniciatives locals de petit comerç.
Conèixer les desigualtats globals en referència a l’alimentació.
Comprendre la noció de l’alimentació com un dret.
Adquirir una visió crítica sobre la influència de la publicitat en els
nostres hàbits de consum.

Vegeu per exemple: http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/12/
B15_OCT_Grandesuperficies.pdf

4
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Glossari
Grups de Consum: Grups de persones que es retroben per a poder
consumir sa i segur. Demanen productes directament al productor
evitant intermediaris i pagant un preu just pel producte basantse sempre en principis com el de l’agroecologia i el comerç just.
N’existeixen de molts tipus i es poden trobar en qualsevol barri5.
Circuit/Canal curt de Comercialització: Qualsevol model de
comercialització on només existeixi un únic intermediari com a
màxim entre el/la productor/a i el/la consumidor/a. Es parla de
venda directa si no hi ha intermediaris. Alguns exemples: mercats de
productors, grups de consum, estructura de paneres a domicili, venda
en explotacions, botigues especialitzades o de productes locals,
restauració i menjadors col·lectius. Podemllegir-ne més a l’apartat
‘Productors i Consumidors’ a la columna de la dreta.
Aliments Quilomètrics: Aliments que recorren grans quantitats
de quilòmetres des del punt on es produeixen fins el plat emetent
enormes quantitats de CO2, tant en la seva producció com en la seva
distribució6.

3.5. Equitat de gènere
Introducció teòrica
La proposta de la SBA estableix que sense equitat de gènere no pot
existir tal sobirania. Exigeix el dret dels pobles a decidir el seu propi
sistema alimentari i productiu i a que es garanteixi l’accés i la gestió
de la terra, els territoris, l’aigua, les llavors, el bestiar i la biodiversitat
a aquelles persones que produeixen els aliments. En aquest context,
la SBA suposa crear noves relacions socials lliures d’opressió i de
desigualtats entre homes i dones, així com entre els pobles, grups
ètnics, classes socials i generacions7.
Encara existeixen múltiples factors socioculturals i econòmics que
contribueixen a la persistència de grans desigualtats de gènere. En el
món rural, la divisió sexual de la feina assigna a les dones les tasques
domèstiques i la cura de les seves famílies, especialment criar els
nens i nenes i la cura de persones grans i dependents (això inclou
múltiples feines en el camp que no es consideren com a tals: munyir,
ajuda en els moments de més feina com la collita, cura de les aus de
galliner, d’horts d’autoconsum).
En contraposició a aquest àmbit domèstic, l’àmbit públic queda
assignat als homes, encarregats de gestionar econòmicament la
terra i la venda de la producció. Si ens fixem en el treball assalariat,
les condicions laborals de les dones dins de la indústria alimentària
són tot sovint més precàries ja que compatibilitzen varies activitats
a temps parcial o fan feines de temporada. Una constant d’aquesta
situació és la consideració de que l’home ha de ser el ‘sustentador’
de la família, mentre que els ingressos aportats per les dones són
considerats en molts casos com un mer ‘complement’.

Article d’Esther Vivas sobre els grups de consum: http://esthervivas.
com/2010/03/02/consumo-agroecologico-una-opcion-politica/
6
Veure informe «Alimentos Kilométricos: Las Emisiones de CO2 por importación de
alimentos en el Estado Español » Amigos de la Tierra 2013. http://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm
5

22

7

Declaració de Nyéléni, Mali, 2007: http://www.nyeleni.org/spip.php?article291

23

Guia Didàctica Primària

Guia Didàctica Primària

En el pla cultural, les dones rurals encara viuen les conseqüències de
la no visualització històrica de la seva feina, on no es reconeix els seus
sabers, tasques i opinions. Posar en valor els sabers i coneixements
sobre agricultura i alimentació que les dones han transmès, en moltes
ocasiones de forma oral, implica transformar els estereotips generats
pel patriarcat i contribuir a la consideració d’aquestes dones com a
subjectes actius de la societat.

Índex de temes

A nivell econòmic hem de destacar l’exclusió de les dones del control
i la propietat de la terra. Dades oficials de la FAO estimen que només
un 1% de la propietat de la terra, a escala mundial, està en mans de
dones. Aquest és un punt clau per l’apoderament i l’autonomia de
les dones i  per la defensa dels seus drets econòmics, socials i els de
les seves famílies. És fonamental, per fer visible l’activitat productiva
de les dones, que els sistemes de co-titularitat desenvolupats a nivell
legislatiu es tradueixin en una igualtat de gènere real en relació a la
distribució de la propietat.

Objectius didàctics

Mostrar una realitat menys falsejada, on es visualitzi el treball
de les dones i es posin en valor certes tasques pròpies de l’àmbit
domèstic i/o no remunerat, ha de centrar la nostra feina per poder
treballar l’equitat de gènere. No obstant, això no és suficient a l’hora
d’aconseguir un canvi real d’actituds entre l’alumnat. Per anar més
enllà, és necessari un treball previ sobre les nostres idees, expectatives
i creences inconscients que, com a docents tenim respecte als
nens i nenes. L’educació, i en concret l’escola, posseeix una gran
capacitat de fomentar el creixement de nens i nenes per permetre
el desenvolupament de tots els seus potencials de competències
personals (o, pel contrari, de limitar-ho ja des de la infantesa). Un
treball continuat a l’aula, desmuntant estereotips i rols de gènere,
permet que nens i nenes puguin identificar-se amb tasques i
capacitats atribuïdes tradicionalment a un o un altre sexe. D’aquesta
manera, l’escola pot ser un espai crític on es freni la reproducció de
les desigualtats de gènere contribuint a la creació d’un món més just
i igualitari.
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•
•
•
•

•
•
•

Distinció conceptual entre sexe i gènere
Rols, estereotips i desigualtats (passades i presents) de gènere
Paper de les dones en l’àmbit domèstic i en l’esfera social
Aportació de les camperoles al coneixement de l’agricultura i a
l’alimentació

Incorporar formes de pensar i d’actuar equitatives i crítiques
respecte al gènere.
Conèixer i valorar la cultura transmesa per les dones y la seva
aportació a la societat.
(Tercer cicle) Distingir entre la noció de sexe (condició biològica:
home/dona) i de gènere (atribut sociocultural: masculí/femení).

Glossari
Sexe: Fa referència a les diferències biològiques entre l’home i la
dona.
Gènere: Diferències socialment construïdes entre homes i dones
que es fonamenten en la diferència biològica i que donen lloc a rols i
estatus diferents per a homes i dones.
Patriarcat: Forma d’organització política, econòmica, religiosa i social
basada en la idea d’autoritat i lideratge de l’home.
Divisió sexual de la feina: Repartiment social de tasques en funció del
sexe. En aquest marc, als homes els correspon realitzar les activitats
que gaudeixen de major prestigi i valoració social com el treball
remunerat i la participació en la vida política i en els assumptes
públics; en canvi aquelles activitats amb menor valoració social i
econòmica com el treball domèstic i la cura de nens/es y persones
malaltes són assignades principalment a dones.
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Estereotips de gènere: Idees molt simplistes però fortament
assumides sobre les característiques dels homes i de les dones.
Rols de gènere: Tasques i activitats que una cultura assigna a cada
sexe.
Relacions de gènere: Vies mitjançant les quals una societat defineix els
drets, les responsabilitats, les identitats (femení/masculí) i determina
el tipus de relacions socials entre dones i homes.
Llenguatge inclusiu/no sexista: Pretén fomentar una imatge equitativa
i no estereotipada de les persones a qui es dirigeix o es refereix.
Considerant que el llenguatge és una construcció social i com a tal
reflexa els prejudicis sexistes encara presents en la nostra cultura a la
vegada que condiciona la nostra forma de veure el món, aposta per
fer visible les dones, evitant que aquest sigui una eina d’exclusió.
Feminismes: Conjunt heterogeni d’ideologies i de moviments polítics,
culturals i econòmics que tenen com a objectiu la igualtat de drets
entre homes i dones.

4. Competències
Treballar amb l’alumnat de primària al voltant de les temàtiques
prèviament exposades, des d’un punt de vista de SA, i desenvolupant
les activitats proposades en la segona part d’aquesta Guia pot ajudar
l’alumnat a adquirir un conjunt de competències, destreses i actituds.
Tot i que algunes d’elles siguin les mateixes que es potencien des
d’altres àrees d’aprenentatge. D’altres, en canvi, reben aquí un èmfasi
específic.
Oferim a continuació una llista de competències molt diverses que es
veuran enfortides amb les activitats aquí proposades.

4.1. Competència lingüística
•
•
•
•

Adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral,
utilitzant de forma correcta el vocabulari relacionat amb els
continguts tractats.
Produir textos orals i escrits que permetin comunicar de forma
clara i ordenada, idees, sentiments, experiències i opinions
referents a la seva realitat més propera.
Diferenciar fets d’opinions i interpretar missatges no explícits en
un text determinat sobre les temàtiques treballades.
Adquirir habilitats de comprensió sobre els diferents usos socials
i comercials de la llengua, de cara a evitar estereotips lingüístics.

4.2. Competència matemàtica
•
•
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Identificar quantificadors bàsics de quantitat, mida, espai i temps
(associats a l’alimentació), i aplicar-los de forma pràctica (per
exemple, a l’hort ecològic escolar).
Exercitar coneixements i destreses matemàtiques en la resolució
de problemes reals. Realitzar estimacions, mesures, càlculs i
equivalències amb les diferents unitats de mesura de forma
pràctica i atractiva (a l’hort ecològic escolar).
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4.3. Competència digital
•
•

Buscar, localitzar i organitzar informació relacionada amb les
temàtiques treballades utilitzant les tecnologies de la informació.
Gestionar diferents llenguatges (textual, numèric, icònic, visual,
gràfic i sonor) per treballar sobre els continguts tractats.

4.4. Competència en el coneixement del
medi físic
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Conèixer i valorar manifestacions culturals vinculades amb
les temàtiques tractades (gastronomia, sabers tradicionals,
productes i llavors locals, etc.).
Participar en activitats relacionades amb la promoció cultural de
l’entorn.
Gestionar tècniques i materials plàstics com un recurs per a la
representació i la comprensió dels continguts d’aprenentatge.
Conèixer i contribuir a la conservació de la biodiversitat , del
patrimoni cultural i artístic de la seva localitat (flora, fauna,
gastronomia, música, dansa, oficis, etc.).

4.7. Competència d’aprendre a aprendre

4.5. Competència social i ciutadana
Adquirir sentit crític a través del coneixement de realitats i
fenòmens socials referents a les temàtiques tractades (desigualtat,
pobresa, gènere, alimentació, etc.).
Participar en accions coherents amb aquests principis (com la
producció ecològica d’aliments) i desenvolupar habilitats de
col·laboració i respecte envers els altres i envers l’entorn.
Participar en l’elaboració de normes col·lectives i respectar-les.
Comprendre la lògica dels drets humans bàsics (com l’alimentació).

Qüestionar estereotips i rols tradicionals al voltant del gènere.
Incorporar relacions de convivència més justes i igualitàries entre
sexes (a l’escola i fora d’aquesta).
Qüestionar idees i comportaments de naturalesa classista i/o
racista.

4.6. Competència cultural i artística

•

•
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Identificar i distingir la múltiple causalitat d’un fenomen i les seves
conseqüències així com la interrelació entre agents i realitats
socials.
Identificar aspectes crucials de la seva realitat econòmica i
productiva més propera així com l’empremta humana sobre la
natura.
Comprendre les parts com un tot on l’equilibri és garant de
sostenibilitat.
Prendre consciència de la influència de les seves actituds i
comportaments sobre el medi.
Conèixer i incorporaren la seva vida diària, accions de respecte
envers el medi ambient i de preservació de la biodiversitat del
seu entorn natural.

•

•

Reflexionar sobre situacions problemàtiques tot establintne relacions de causa – efecte i buscant alternatives i prenent
decisions.
Familiaritzar-se amb dinàmiques d’aprenentatge cooperatiu i
col·laboratiu, orientades a construir de manera conjunta idees i
solucions.
Buscar explicacions racionals per comprendre els fets socials
extraient conclusions de la informació que s’analitza.
Contrastar les idees i opinions personals escoltant les de la resta
de companys, a través d’activitats orals i ‘discussions’ a classe.
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4.8. Competència d’autonomia personal
•
•
•
•

Assumir responsabilitats i prendre decisions en els processos de
resolució de les activitats proposades (com per exemple, l’hort
escolar).
Fixar-se fites concretes (individuals i col·lectives) per a la
realització de les activitats.
Valorar oportunitats de millora en el seu comportament quotidià
(envers les altres persones, sobre l’alimentació, el consum, etc.), i
portar les seves idees a la pràctica.
Començar a adquirir una certa autonomia i criteri propis en
matèria ètica prenent consciència de les motivacions i les
conseqüències dels seus actes.

5. Metodologia
Traball en grup
Considerem que la metodologia idònia per desenvolupar la majoria
de les activitats proposades ha de ser activa i participativa; l’alumnat
ha de ser protagonista del seu aprenentatge i s’ha de tendir a
personalitzar els processos d’ensenyament – aprenentatge.
En aquesta proposta didàctica es recorre molt al treball en grup
perquè pensem que és una alternativa que afavoreix l’autonomia, les
relacions respectuoses i, naturalment, el treball en equip. En aquest
tipus d’activitats és important tenir en compte l’equilibri entre sexes i
el repartiment de tasques entre ells.
Resulta essencial tanmateix, fomentar l’autonomia de l’alumnat i la
seva capacitat per buscar informació i resoldre problemes potenciant
també el seu desenvolupament actitudinal.
Relació amb l’entorn
Les unitats didàctiques proposades aquí reposen sobre una concepció
de l’escola integrada en el seu entorn. El procés d’aprenentatge es veu
reforçat en la mesura en que l’alumnat comprova que la seva tasca
escolar li permet analitzar, comprendre i participar en el seu entorn
social en general i en particular en el familiar. Per això moltes de les
activitats inciten a l’alumnat a recórrer als coneixements i sabers dels
seus pares, mares, avis i àvies, preguntant-los i recollint d’una forma
sistematitzada la informació obtinguda. Igualment, es preveuen
visites fora de l’escola, a comerços, mercats, centres productius,
tallers artesans… amb l’objectiu d’aprofundir posteriorment a classe
allò que s’hi ha observat. Per altra banda, també resulta estimulant
pels alumnes i per les alumnes saber que el fruït de la seva feina pot
interessar i resultar útil a la societat que els envolta. Així, també convé
organitzar quan sigui possible, exposicions, festes i esdeveniments
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oberts que mostrin al públic el resultat d’algunes activitats escolars.
Un clar exemple d’això podria ser l’hort escolar ecològic.
Temporització
El treball proposat en aquesta guia no consisteix en un conjunt
d’activitats tancades, sinó que pressuposa la seva adaptació a la
realitat concreta de l’alumnat de l’escola i del moment per part del
professorat. Tal i com s’ha dit, les temàtiques abordades poden ser
tractades amb major o menor profunditat i serà la persona docent
que decidirà si convé simplificar o ampliar els exercicis previstos.
Com a suggeriment, la guia presenta les unitats didàctiques en un
ordre determinat per abordar-les segons el nivell de desenvolupament
cognitiu de l’alumnat i en funció de la seva complexitat: des del més
immediat i perceptiu sensorialment, fins allò més abstracte i allunyat
de la seva realitat quotidiana. Es comença per l’alimentació, una cosa
que resulta molt pròxima i vivencial, tema proposat per al primer
cicle. En el segon cicle es planteja ja una realitat més àmplia; l’entorn
social de l’alumnat, en principi rural, encara que també es preveu la
possibilitat de realitzar aquesta unitat didàctica en un entorn urbà.
Per al tercer cicle es proposen dues unitats didàctiques: l’anàlisi de
la producció d’aliments (sota dos models organitzatius: l’agricultura
industrial dominant actualment i l’agricultura ecològica) i una reflexió
sobre el consum i la publicitat.
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necessari adequar-la a l’alumnat en concret, o bé simplificant una
mica l’activitat i concedint-li més temps, o bé al contrari, en cas que
sigui necessari, enriquint-la una mica i vinculant-la a d’altres àrees
d’aprenentatge.
La col·laboració entre classes de diversos nivells resulta enormement
interessant des d’un punt de vista pedagògic, tant pels grans com pels
més petits. Per això, per a cada bloc temàtic s’ha previst una activitat
amb aquesta finalitat.
La guia indica una estimació aproximada del temps necessari per
realitzar cada activitat, expressat en número de ‘sessions’ o períodes
aconsellables. Moltes d’aquestes requereixen una única sessió però
quan és necessari que l’alumnat consulti als seus familiars o realitzi
observacions fora del marc escolar, es preveuen dues sessions
separades per un interval d’una setmana. Per últim, altres activitats
estan concebudes per durar un mes, un trimestre o fins i tot més,
com per exemple la confecció d’un mural de notícies sobre la localitat
o el disseny i realització d’un hort escolar ecològic.

L’últim bloc temàtic, relatiu a l’equitat de gènere, ofereix una sèrie
d’activitats per realitzar al llarg de l’educació primària. Encara que es
suggereixin algunes activitats concretes (una per al primer cicle, una
altra per al segon i dues per al tercer), es parteix de la convicció de que
aquest aspecte s’ha d’introduir de forma transversal, implícitament,
en totes les activitats del centre al llarg de tota aquesta etapa
educativa.
Si es desitja organitzar l’experiència d’una altra manera (per exemple,
aplicant totes les unitats didàctiques a un mateix curs o cicle), serà
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6. Avaluació
La introducció de les unitats didàctiques proposades en la programació
curricular del centre preveu també mecanismes d’avaluació que
permetin valorar fins a quin punt els alumnes i les alumnes han
adquirit els coneixements i competències –generals i específiques–
desitjades.
Per suposat, l’avaluació d’aquestes activitats s’integrarà en la
metodologia d’avaluació global, aplicada per al conjunt de les àrees
curriculars. Encara que a primària l’avaluació hagi de ser  contínua, això
no exclou la planificació de moments puntuals per avaluar aspectes
concrets relatius al conjunt de la classe. Així, l’observació permanent
es combinarà amb alguns exercicis particulars que informaran
sobre l’adquisició de certs coneixements i destreses per part de l’
alumnat. Les competències per enfortir cada unitat didàctica són
progressivament més complexes, així com les formes de comprovar
el seu domini entre els alumnes i les alumnes.
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el seu propi procés i expressin amb les seves pròpies paraules el
que creguin haver après amb la unitat didàctica, així com allò que
els resulti confús. Per últim, resulta també molt útil demanar-los que
s’esforcin en valorar el treball dels seus companys i companyes. Això
els obliga a discutir col·lectivament per definir els objectius essencials
de la unitat, així com a posar-se d’acord en els criteris d’avaluació (la
persona o el grup avaluat és capaç d’explicar amb claredat allò après,
els resultats materials són clars i atractius: si ha treballat molt, si ho ha
fet amb rapidesa, si ha sabut col·laborar amb altres persones i altres
grups…). Totes aquestes experiències ajuden a l’alumnat a prendre
una consciència progressiva d’allò que es pretén aconseguir amb els
processos d’aprenentatge.
Per a les escoles o els docents que es plantegin aplicar les unitats
didàctiques tal i com proposem, plantejar a principis de curs algunes
qüestions sobre el contingut temàtic de la Guia, recollir les respostesi
tornar-les a plantejara final de curs, pot ajudar a calibrar l’ impacte
de l’experiència, comprovant d’aquesta manera si l’alumnat comprèn
millor i ha adquirit més consciència i responsabilitat pel que fa a les
temàtiques sobre l’alimentació abordades en aquesta Guia.

Les activitats d’avaluació suggerides en aquesta guia plantegen
diverses vies: l’observació quotidiana, l’estimació objectiva per part
del professorat, l’autoavaluació i l’avaluació per grup, col·lectiva i per
part de l’alumnat. Totes les unitats didàctiques comencen amb una
posada en comú de tot el que ja es coneix sobre la temàtica; en aquest
moment és interessant explicitar també quines són les preguntes
per fer-se sobre aquesta. Com més significatiu i integrat dins d’una
visió global sigui el procés d’aprenentatge, millor s’assimilaran els
coneixements i resultaran operatius en d’altres contextos.
A mida que es desenvolupen les activitats, la persona docent anirà
observant i prenent nota (la forma d’anotar allò observat s’adaptarà
a la que es tingui per costum) dels avenços i de les dificultats dels
nens i de les nenes. En ocasions, se’ls plantejarà breus exercicis de
comprovació d’allò après. Entre d’altres, se’ls suggerirà que analitzin

34

35

Guia Didàctica Primària

Guia Didàctica Primària

A continuació oferim una taula general on es relacionen els principals
elements d’aquesta proposta didàctica.

7. Taula final de relacions
Unitats didàctiques

Taula 2. Taula final de relacions

Índex de temes

Objectius didàctics
•

1. Alimentació
saludable

•
•
•
•

•

Transformació dels aliments.
La vida al camp. Passat i present. Fer visible el paper de
les dones a la vida rural.
El rural i l’urbà.

•
•
•
•
•

Model industrial i model agroecològic.
Respecte pels cicles naturals. Biodiversitat.
Contaminació. Esgotament de recursos.
Recuperació dels sabers tradicionals.
Canals bàsics de distribució i comercialització d’aliments.

4. Consum
responsable

•
•
•
•

Necessitats alimentàries i consum superflu.
Injustícia i desigualtat alimentària. Diferències nord/sud.
Estratègies publicitàries.
Aliments ‘quilomètrics’ i  aliments de producció local.
Grans superfícies i mercats locals.

5. Equitat de gènere

•
•
•

Rols, estereotips i desigualtats de gènere.
Paper de les dones en l’àmbit domèstic i en l’esfera social.
Aportació de les camperoles al coneixement de l’
agricultura i de l’ alimentació.
Distinció conceptual entre sexe i gènere.

2. Entorn rural

•
•

Hàbits saludables a l’alimentació.
Procedència i temporalitat dels  aliments.
Varietats locals d’aliments.
Fam i sobrealimentació.

•
•
•
•
•

•

•

3. Producció
d’aliments.
Agroecologia

•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Distingir els diferents tipus d’aliments (envasats, frescos, de
temporada, locals).
Conèixer els hàbits saludables d’alimentació (aliments proteics,
vegetals, etc.).
Identificar les varietats de diferents aliments locals: la seva
manera de producció, les seves propietats, etc.
Conèixer les necessitats alimentàries bàsiques i els problemes
relacionats amb l’alimentació en el món: fam i sobrealimentació.
Conèixer i valorar l’entorn en el que viuen.
Caracteritzar la feina dels habitants rurals (i especialment, el
rol de la dona) en la transmissió cultural (sabers, coneixements
tècnics…), la producció d’aliments, la vertebració del territori i la
conservació del paisatge.
Identificar els recursos naturals del territori distingint les formes
d’explotació d’aquests recursos que siguin respectuoses amb el
medi ambient de les que no.

Activitats d’aprenentatge
0. Què sabem?
1.1. El que menjo.
1.2. D’on ve allò que menjo?
1.3. Els anuncis.
1.4. Fem un llibre de receptes.
1.5 Utilitzem el llibre de receptes
(ampliació opcional).
0. Què sabem?
2.1. Com fem els aliments? el pa, el
formatge i l’oli.
2.2. Com hem canviat!
2.3. Què li hem fet al nostre
entorn?.
2.4. Fem una maqueta!
2.5. Què passa al poble? Fem un
mural de notícies.

Reconèixer els dos models de producció d’aliments (industrial i
agroecològic) i assenyalar les seves diferències bàsiques.
Conèixer l’impacte de l’actual model industrial en relació amb
el medi ambient, la salut de les persones i la manera de viure
camperola tradicional.
Conèixer la lògica de l’agroecologia i identificar les seves
principals característiques.

0. Què sabem?
3.1. Dos tomàquets i dos destins.
3.2. El conte de la bona soja.
3.3. Xerrada amb un agricultor de
la zona.
3.4. Síndries sense llavors o síndries
amb sabor?
3.5. Fem un hort a l’escola!

Identificar l’impacte social i mediambiental del consum massiu i
conèixer diverses pràctiques de consum responsable.
Conèixer les desigualtats globals en relació amb l’alimentació.
Comprendre la noció de l’ alimentació com un dret.
Identificar i caracteritzar iniciatives locals del petit comerç.
Adquirir una visió crítica sobre la influència de la publicitat en els
nostres hàbits de consum.

0. Què sabem?
4.1. D’aquí i d’allà.
4.2. L’esmorzar del món.
4.3. Visitem un mercat local i un
supermercat.
4.4. Ens fiem de la publicitat?
4.5. Així s’alimenta el món.

Incorporar formes de pensar i d’actuar equitatives i crítiques
respecte al gènere.
Conèixer i valorar la cultura transmesa per les dones i la seva
aportació a la societat.
(Tercer cicle) Distingir entre la noció de sexe (condició biològica:
home/dona) i de gènere (atribut sociocultural: masculí/femení).

0. Què sabem?
5.1. Parlem amb les nostres àvies!
5.2. De gran seré...
5.3. Com som.
5.4. Els carrers del meu poble.
5.5. L’alimentació i les dones.
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Unitat Didàctica 1. Alimentació saludable (1er cicle)
Activitat 0. Què sabem? (avaluació inicial)
Activitat 1.1 El que menjo
Activitat 1.2 D’on ve allò que menjo?
Activitat 1.3 Els anuncis
Activitat 1.4 Fem un llibre de receptes
Activitat 1.5 Utilitzem el llibre de receptes (ampliació opcional)

Unitat Didàctica 2. Entorn rural (2on cicle)
Activitat 0. Què sabem? (avaluació inicial)
Activitat 2.1 Com fem els aliments? el pa, el formatge i l’oli
Activitat 2.2 Xerrada sobre la vida al camp: com hem canviat
Activitat 2.3 El mediambient
Activitat 2.4 Fem una maqueta!
Activitat 2.5 Què passa al poble?Fem un mural de notícies

Unitat didàctica 3. Producció d’aliments. Agroecologia (3er cicle)
Activitat 0. Què sabem? (avaluació inicial)

Part II
Activitats d’aprenentatge

Activitat 3.1 Dos tomàquets i dos destins
Activitat 3.2 El conte de la bona soja
Activitat 3.3 Xerrada amb un pagès de la zona
Activitat 3.4 Síndries sense llavors o síndries amb gust?
Activitat 3.5 Fem un hort a l’escola!

Unitat didàctica 4. Consum responsable (3er cicle)
Activitat 0. Què sabem? (avaluació inicial)
Activitat 4.1 D’aquí i d’allà
Activitat 4.2 L’esmorzar del món
Activitat 4.3 Visitem un mercat local i un supermercat
Activitat 4.4 Ens fiem de la publicitat?
Activitat 4.5 Així s’alimenta el món

Bloc temàtic – Equitat de gènere (tots els cicles)
Bloc temàtic transversal dirigit a tots els cicles
Activitat 5.1 Parlem amb les nostres àvies!
Activitat 5.2 De gran seré…
Activitat 5.3 Com som
Activitat 5.4 Els carrers del meu poble
Activitat 5.5 L’alimentació i les dones
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Primer cicle
UD 1 – Alimentació saludable

Suggerència
d’ampliació (a
d’altres nivells/
cicles)

•

Activitat 1.5 i 1.5 bis: Confecció d’un llibre de
receptes i elaboració de receptes a l’escola

•

Es presenten una sèrie d’aliments i es demana
a l’alumnat que faci diverses classificacions: els
més nutritius, els locals, de temporada…
S’observa l’actitud dels nens i de les nenes davant
del menjar (de gana, de rebuig, si es comparteix,
etc.)
Es presenten imatges sobre diferents tipus
d’aliments i es realitzen preguntes que han de
respondre individualment: Què és? D’on ve? Què
aporta a la nostra alimentació? Es pot menjar a
diari?

UD 1 – Alimentació saludable

Coneixements

Competències

•
•
•
•
•

Valor nutritiu dels aliments
Procedència i temporalitat
Necessitats alimentàries bàsiques
Conservants, edulcorants, colorants…
Problemes relacionats amb l’alimentació al món:
fam i sobrealimentació

•
•

Reconèixer una alimentació sana i nutritiva
Identificar aspectes essencials de la seva realitat
econòmica/productiva més propera (aliments
locals, de temporada, etc.)
Prendre consciència de les pròpies necessitats i
de les alienes
Prendre consciència de la influència de la seva
conducta sobre el medi
Adquirir habilitats comunicatives en situacions
d’interacció oral

•
•
•

•

Hàbits de vida sana
Empatia envers les persones que no tenen
l’alimentació necessària
Interès per l’obtenció i preparació dels aliments

Àrees
d’aprenentatge

•
•

Coneixement del medi natural, social i cultural
Llengua

Fonts i recursos

•
•
•
•

Observació domèstica i als comerços
Informació familiar
Gràfiques nutricionals
Webs amb informació textual i audiovisual de
suport
Anuncis de televisió
Cuina escolar o espai similar

Actitud

•
•

•
•
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•
Suggerències
d’avaluació

•
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Activitat 0: Què sabem? (avaluació inicial)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

½ sessió

Aula

Conjunt de la
classe

PREPARACIÓ
DOCENT

Activitat 1.1 – El que menjo

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Presentem de manera senzilla el treball que es realitzarà a la unitat
didàcticaplantejant una sèrie de preguntes inicials a l’alumnat. Aquestes
són algunes suggerències8:

•
•
•
•
•
•

DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

2 sessions

Aula
Casa

Conjunt de la
classe i treball
individual

    Gràfiques
nutricionals9

Observació
a casa (1
setmana)

1ª Sessió
Partint de la informació nutricional recollida, presentem els diferents tipus
d’aliments i assenyalem les seves diferències. Juguem a nomenar aliments,
formant grups segons el seu valor nutritiu. Una vegada comprovat que
entenen la classificació, se’ls proposa el següent:

Tothom s’alimenta igual?
Com es produeixen els aliments que mengem?
On es compren?
Quins aliments es produeixen a la nostra zona?
Qui els produeix?
Què és una alimentació saludable i responsable?

Anotar diàriament, durant una setmana, les racions d’aliments que
ingereixen durant el sopar. En la següent llista, es pot apuntar un ‘1’ per
a cada ració (cada vegada que consumeixin algun d’aquests aliments,
es considera una ració). Si es desitja, podem ajudar-los a preparar una
senzilla taula de doble entradaperquè aprenguin a recollir la informació
de forma més ordenada (a la columna, a l’esquerra, podem enumerar els
aliments, mentre que a la fila superior posem els dies de la setmana). Així
també podem observar la distribució de les racions.

S’apunten les respostes orals més habitualsper analitzar-les
posteriorment (o, si es vol, es recullen les respostes per escrit).
A partir del que coneixen sobre la temàtica treballada comencem amb
l’explicació, comentant el treball que anem a realitzar durant les següents
sessions.

En una setmana prenc:

__________ Racions de Cereals i tubercles.
__________ Racions de Fruita variada.
__________ Racions d’Oli d’ oliva.
__________ Racions de Làctics.
__________ Racions de Verdures i hortalisses.
__________ Racions d’Aviram i peix.
__________ Racions de Llegums.
__________ Racions de Carn vermella.
__________ Racions de Dolços i grasses.
__________ Ous.
__________ Litres d’aigua.

Per informació nutricional adaptada a aquestes edats, es pot consultar: http://nutricionmadrid.wordpress.com/2013/02/11/nutricion-escolar-y-adolescente/

9

Des d’ara, els fragments de text dirigits a l’alumnat s’assenyalen en cursiva.

8
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2ª Sessió
Una setmana després, cada alumne o alumna porta a classe les seves
dades. Per valorar la qualitat de l’alimentació, comparem aquestes dades
amb allò recomanat a les gràfiques nutricionals (convé no comentar en
excés els hàbits individuals davant del grup, però potser sí destacar les
tendències generals).
Si disposem de temps, podem dibuixar a la pissarra (i si es vol, cada
alumne o alumna en un paper), amb una prèvia recollida de dades, el ‘plat
promig’ de tota la classe. Calculem de forma aproximada les proporcions
(naturalment, les dades no han de ser exactes). Aquest exercici pot
servir per comprovar, en base a un referent proper, quins nutrients solen
sobrar/faltar per norma general a la dieta en aquestes edats.
La comparació pot establir-se en funció de les racions recomanades en
aquestes figures:

Activitat 1.2 – D’on ve allò que menjo?
DURACIÓ

2 Sessions

ESPAI

Aula
Comerços

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Grupal/
Individual

Adreces
Internet10
Imatges
d’agricultura,
ramaderia,
pesca…

Observació
al
fer la
compra

1ª Sessió
Es comenta en grup l’existència de productes locals i productes que
provenen d’altres llocs. Per mostrar els cultius importats convindria
aportar imatges de l’aliment així com de la zona on es cultiva (tant de
productes d’origen vegetal com d’origen animal).
Per parlar de productes locals, si l’experiència es produeix en un entorn
rural s’al·ludirà a zones de cultiu properes conegudes per l’alumnat. Si es
produeix en un entorn urbà, serà necessari al·ludir a una zona més àmplia
(comarcal, per exemple), aportant també imatges.
Se’ls demana que al llarg dels propers dies, intentin acompanyar a la
persona que fa la compra familiar i apuntin 10 productes, indicant el
seu nom, lloc de procedència i si són de temporada o poden obtenir-se
sempre.
2ª Sessió
Se leen en clase las listas de alimentos elaboradas, y se intenta responder
a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo puede haber productos procedentes de la agricultura fuera de
•

la época de recolección de tu zona?
¿Cómo se presentan la fruta y verdura en la frutería y en el
supermercado? ¿Se venden a granel, o van envueltas en plásticos y
bandejas?

Intentamos que el alumnado se plantee las ventajas e inconvenientes de los
distintos sistemas. En este caso, más que las conclusiones a las que lleguen,
es importante que vayan adquiriendo el hábito de observar, reflexionar y
hacerse preguntas, más allá de lo que muestren las apariencias.
Les següents pàgines poden aportar informació:
http://www.alimentoskilometricos.org/
http://www.facpe.org/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Item
id=191 (calendari fruites i verdures de temporada).
http://gastronomiaycia.com/2009/10/27/el-fraude-de-los-limones/
http://gastronomiaycia.com/2009/07/01/crisis-en-los-alimentos-de-temporada/
10
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Activitat 1.3. Els anuncis
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

1 Sessió

Aula

Conjunt de la
classe

Anuncis
televisius

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Es presenta a l’alumnat dos (o més) anuncis de productes alimentaris.
Se’ls anima a comentar i a analitzar els següents aspectes:
• Quin producte s’anuncia?
• A qui va dirigit?
• Quines persones apareixen a l’anunci?
• És un producte necessari? Quins altres productes semblants
•

existeixen?
Els ingredients són naturals o artificials? Quin origen tenen?

Recordant la primera activitat sobre allò que mengem a casa, intenta
respondre:
• Es tracta d’ un aliment saludable?
• A quin grup de nutrients pertany?
• Hem de menjar-lo sovint o només molt poques vegades?
Durant l’activitat podem intentar estimular la reflexió de l’alumnat sobre
temes com: quins recursos utilitza la publicitat per estimular el consum
(escenari, personatges…), si són homes o dones els protagonistes -o
destinataris- de l’anunci, i per què, en què s’assemblen o es diferencien
els productes publicitaris respecte a d’altres similars d’origen no industrial
que hagin consumit…

Activitat 1.4 – Fem un llibre de receptes
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

2 Sessions

Aula

Conjunt de la
classe

Preguntes a
casa

Preguntas en
casa

1ª Sessió
Es comenta amb els alumnes i les alumnes quins són els seus plats
preferits, qui els prepara, quins són els plats típics de la zona, etc. Se’ls
demana que preguntin a casa seva com es prepara algun plat senzill que
els agradi especialment. Han d’apuntar: qui els ha donat la recepta, els
ingredients, les quantitats, el procés d’elaboració i la forma de servir-lo.

L’avi d’en Marcos cuina com per ‘llepar-se els dits’. Sense anar més lluny,
ahir per la tarda van estar fent galetes. En Marcos pensava que només
podia menjar-se-les si les comprava a la botiga! El seu avi fa de tot:
melmelada, conserva de tomàquet, de verdures, formatge, pastissos.
Pregunta a casa teva com es fa alguna recepta típica de la teva zona
(postre, menjar o beguda) Anem a realitzar un quadern de receptes!
• Quan hagis trobat la recepta, anota el següent:
• Qui t’ ha donat la recepta
• Els ingredients
• Les quantitats
• Com s’elabora
• Com es serveix
2ª Sessió
Cadascú (o el que permeti el temps del que disposem) explica a classe la
recepta apresa. Després es passa en net en un full, amb un dibuix que ho
il.lustri. Posteriorment, amb tots ells es confecciona un llibre de receptes
que quedarà  a disposició de tots a la biblioteca de l’ escola.
Nota:
Aquesta activitat també pot realitzar-se amb d’altres cicles. El llibre de
receptes recollirà totes aquelles receptes dels qui hi hagin participat, la
qual cosa facilitarà l’activitat d’ampliació opcional (1.5 bis).
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Activitat 1.5
DURACIÓ

– Utilitzem el llibre de receptes
(ampliació opcional)

ESPAI

1 Sessió de
Cuina
preparació
escolar
i un temps
o espai
per degustar
gran (amb
els plats
accés
preparación
a aigua
y un tiempo
corrent i
para degustar
fogons)
los platos

AGRUPAMENT

Grups de 4 o 5

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Trobar el lloc
i l’hora

Segon cicle
UD 2 – Entorn rural

Coneixements

Seleccionar algunes receptes senzilles i preparar-les a l’escola. Un cop
elaborats els plats, s’ organitza una festa on cada grup ofereix el seu plat
als altres explicant d’on provenen les receptes, com han estat elaborades,
quins ingredients contenen, etc.

•
•
•
•
•

Procés d’obtenció i producció dels aliments
Organització tradicional de la societat rural
Divisió sexual de la feina
Relació sostenible envers la natura
Diferències entre el món rural i l’urbà

•
•

Reconèixer les formes de vida tradicionals
Assumir una conducta respectuosa envers el medi
ambient
Participar en l’elaboració d’aliments
Buscar i organitzar informació relacionada amb els
temes treballats sobre un suport físic i utilitzant les
tecnologies de la informació
Identificar aspectes crucials de la seva realitat
social més propera, així com de l’empremta
humana sobre la natura
Conèixer manifestacions culturals vinculades amb
les temàtiques tractades (gastronomia, sabers
tradicionals, productes locals, etc.).
Gestionar tècniques i materials plàstics com a
recurs per a la representació i la comprensió dels
continguts d’aprenentatge
Familiaritzar-se amb formes d’aprenentatge
cooperatiu i col.laboratiu, orientades a construir de
manera conjunta idees i solucions

•
•

Si es desitja ampliar l’activitat 1.5 a d’altres nivells, comptant amb la
participació d’altres grups es pot fer el següent:

•
Competències

•
•
•

•
Actituds

•

Àrees
•
d’aprenentatge •
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UD 2 – Entorn rural

Curiositat i respecte davant dels coneixements
rurals tradicionals
Consciència de pertànyer a un col·lectiu i respecte
per les seves normes
Coneixement del medi natural, social i cultural
Educació artística
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Fonts i
recursos

•
•
•
•
•
•

Suggerència
•
d’ampliació
(a d’altres
nivells/cicles)
•

Suggerències
d’avaluació
•

Informació obtinguda de l’àmbit domèstic
Contacte amb familiars i productors locals
Visites de persones alienes a l’escola
Cartolines de colors, retoladors…
Connexió a internet
Documentació bibliogràfica: diaris, revistes, etc.
Activitat 2.5: Realitzar, conjuntament entre diverses
classes un mural escolar que il.lustri la vida rural local
Es demana a l’alumnat que per grups enumeri
una llista de coses que els habitants urbans poden
envejar dels rurals i viceversa. Això requerirà
comprovar si han ampliat el seu coneixement sobre
les dues maneres de viure tot augmentat la seva
capacitat de fer valoracions i superant els estereotips
rebuts.
Se’ls pregunta quins exemples de contaminació
ambiental coneixen.

Activitat 0 – Què sabem? (avaluació inicial)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

1 Sessió

Aula

Conjunt de la
classe

Recerca
d’illustracions

PREPARACIÓ
ALUMNAT

La sessió es dedicarà a comprovar que l’alumnat té una primera idea
del que signifiquen les activitats i sectors econòmics: pesca, agricultura,
ramaderia, artesania, industria i comerç, etc. Igualment es precisarà amb
tots ells el concepte de poblet o poble i de ciutat. Recordem que allò
que estableix la diferència no és tant el tamanysinó l’activitat econòmica
principal dels seus habitants (si es dediquen al sector primari, secundari
o terciari).
Se’ls farà prendre consciència de que durant milers d’anys, la humanitat
va viure en un entorn rural, i que només molt recentment es va produir el
creixement urbà que avui coneixem (actualment, més de la meitat de la
població mundial viu a les ciutats). En la mesura del possible s’aportaran
imatges sobre cadascun dels conceptes abordats.
Encara que en principi, les activitats d’aquesta guia hagin estat concebudes
per a escoles d’entorn rural, són perfectament adaptables a l’alumnat
d’escoles urbanes. L’objectiu seria que tots els alumnes i les alumnes,
independentment del seu entorn, rural o urbà, coneguessin l’existència
de les dues maneres de viure i de les seves característiques principals.
En etapes educatives posteriors, analitzaran les causes i els processos de
l’evolució d’unes formes a unes altres i més endavant, se’ls instarà a que
apliquin els seus propis judicis de valor intentant posicionar-se davant
d’allò que consideren positiu i negatiu de cadascuna d’elles.
Per últim, intentarem que expressin allò que coneixen sobre la conservació
del medi ambient (què saben   sobre l’esgotament de recursos, la
contaminació ambiental, etc.)
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Activitat 2.1 – Com fem els aliments? el pa, el formatge i
l’oli
DURACIÓ

2 Sessions
(o 3, si s’
elabora el
producte)

ESPAI

Aula

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Per grups

Recerca
bibliogràfica, a
Internet (web
alimentacció)
Si és possible,
contacte amb
un productor
local.
Elements per
elaborar un
producte

Búsqueda
bibliográfica,
en Internet,
etc.

1ª Sesisó
Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat tingui una visió de com es
fan els productes que arriben a la seva taula. Ens interessa que coneguin
els productes locals i quin és el seu procés: com es transformen, qui ho
fa, etc. La idea consisteix en valorar els processos artesanals ja que són
més sans i més sostenibles mediambientalment parlant i així també ens
adonem dels coneixements que han generat les persones del nostre
entorn per aprofitar els recursos que tenien.
Aquí proposem tres possibles productes que poden trobar-se a quasi tot
arreu; el pa, l’oli i el formatge. Encara que també es pot utilitzar qualsevol
producte local que es transformi en el propi poble i de forma artesanal.
Cada grup pot encarregar-se d’un dels passos del producte, de manera que
al final es conegui tot el procés pel que passa. Per exemple:
• Grup 1: producció
• Grup 2: transformació
• Grup 3: consum
Per cada etapa hauran d’aconseguir informació, ja sigui de la gent local
com de fonts escrites. És important que –i en la mesura del possibleacompanyem i dirigim l’alumnat en el procés de recerca i selecció de la
informació.
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Producció
Cal aconseguir informació sobre els següents aspectes:
• Origen del producte
• Procés de producció:
• Sistema de producció (convencional o ecològic)
• Preu de venda
• Qualitats nutritives
Transformació
Cal aconseguir informació sobre els següents aspectes:
• Procés de transformació:
• On va el producte i per quina transformació passa
• Per quants intermediaris passa
• Preu (comparar amb la matèria prima)
Consum
Cal aconseguir informació sobre els següents aspectes:
• On es ven
• A quin preu, qui i com es ven
2a Sessió
Aquesta sessió es dedicarà a posar en comú allò esbrinat pels alumnes i
les alumnes. La idea consisteix en que cada grup n’informi a la resta.
Des de la perspectiva docent hem d’insistir bàsicament en els següents
aspectes 11:
• Si és respectuós amb el medi
• Si la riquesa queda en el poble o es transforma fora i torna com un
producte elaborat de venda en els supermercats
• Les condicions econòmiques dels/de les que intervenen
• Paper dels homes i de les dones
• Quant de temps viatja el producte. Quants intermediaris hi ha i quin
paper juguen
• Si ho consumeix tothom o només una petita part

11
Pot ser també interessant consultar amb sindicats agraris. COAG té una pàgina on
publica mensualment l’IPOD (índex de preus en origen i en destí) que ens mostraquant reben els agricultors/es pel producte, a quant es ven iquinés el porcentatge
d’increment.
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3ª Sessió
En aquesta sessió, dedicada a l’elaboració del producte, valorarem si
l’activitat es du a terme en el propi centre o es programa una sortida
extraescolar.
Preferentment amb l’ajuda d’un professional (productors o
transformadors locals), es procedeix a elaborar el producte escollit
tenint cura de que tot l’alumnat hi participi. Després se’ls demana que
resumeixin per escrit el procés seguit.
(El procés d’elaboració és relativament fàcil en el cas del pa i també del
formatge. En el cas de l’oli pot fer-se una visita a una almàssera).

Activitat 2.2 –Com hem canviat!
DURACIÓ

1 Sessió i
1/2

ESPAI

Aula
Família

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Tota la classe, en
grups i treball
individual

Eventual
recerca d’un
familiar per
explicar a
classe els
seus records

Entrevista als
avis

1ª Sessió (1/2)
Amb aquesta activitat intentem conèixer com es vivia no fa tant de temps
en els pobles. Analitzar els pros i els contres d’aquests canvis així com les
seves repercussions socials, mediambientals i en especial, en relació a
l’alimentació. També valorarem els canvis esdevinguts sobre la situació de
les dones.
Primer es realitza un debat previ a l’aula on ens preguntem sobre les
nostres àvies i avis: com vivien, com s’alimentaven, si els productes
que consumien eren molt diferents als actuals, si tenien accés a tants
productes alimentaris com ara, etc.
A continuació se’ls demana que facin una entrevista a una persona de la
generació dels avis.
Cada alumne o alumna preguntarà a un avi i a una àvia. Si això no fos
possible, intentarà passar l’enquesta a una persona pròxima, de la mateixa
generació i del mateix sexe

Entrevista per a avis/àvies:
1. Quins eren els aliments més comuns de la teva infantesa?
2. Hi havia escassetat o abundància d’aliments? De quins?
3. On es compraven els aliments? Al carrer, a les botigues o als
mercats?
4. Quines són les principals diferències entre l’alimentació de la
teva infantesa i l’actual?
5. Quines professions d’aquell temps han deixat d’existir avui en
dia?
6. Com es pagava la feina del camp? Era just o injust?
7. Quines activitats del camp realitzaven els homes i quines les
dones?
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Activitat 2.3 – Què li fem al nostre entorn?

2ª Sessió
Els alumnes i les alumnes porten les entrevistes fetes. La classe
s’organitza en grups i cada grup recull i resumeix les respostes dels altres
respecte a un tema en particular (obtenció i preparació del menjar, treball al camp, etc.).

DURACIÓ

Les respostes ens serviran per comparar com es vivia i es menjava
abans i com avui dia, quins hàbits socials relacionats amb l’agricultura,
l’alimentació i la vida en general han desaparegut o han canviat, entre
d’altres qüestions.

1 sessió

ESPAI

Aula

Finalment, cada grup fa un mural que il.lustri la informació aportada pels
avis i àvies.

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Tota la classe

Web d’
organitzacions
ecologistes i
ambientalistes
(Amics de
la Terra,
Ecologistes en
Acció,…)

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Què és el medi ambient?
Amb aquesta activitat es pretén trencar amb la visió clàssica de
mediambient (=medi natural), i posar de manifest la relació existent entre
els sers humans i el medi. Es tracta d’evidenciar que tots els recursos
que consumim provenen del medi ambient; el seu ús descontrolat pot
provocar grans alteracions.
Es comença amb una pluja d’idees on l’alumnat ha d’aportar elements
que consideri que formen part del medi ambient i es van recollint en una
llista. A continuació, es subratllen en verd els elements biòtics (animals,
plantes,…), en blau els abiòtics (aigua, aire, sòl), i en vermell aquells que
tinguin relació amb les persones (casa, cotxe, agricultura,….).
El següent pas consisteix en representar-ho gràficament a través de
dibuixos simples analitzant les relacions existents: la vaca menja l’herba,
el peix viu en el riu,….
Després s’indica en vermell novament el paper que exerceix la humanitat,
afegint totes les interaccions d’aquesta amb el medi, que s’han anat creant
entre tots (per exemple, una petita població que s’instal·la en un paratge
natural obliga a construir carreteres, comerços,…). Al final sol quedar
totalment dominat pel color vermell. Convé no limitar la incorporació de
la construcció d’hotels, autovies, i un llarg etcètera… (no és així doncs el
que passa a la realitat?).
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També poden imaginar-se altres conseqüències de la presència humana:
un incendi forestal, la utilització d’insecticides, la contaminació d’un riu,...
A continuació, es llegeix en veu alta, aquest petit fragment de la web
de Greenpeace, assegurant que tots comprenen el vocabulari utilitzat o
capten el significat essencial.

“La contaminació ha arribat a tots els racons del planeta i el ser
humà és el principal responsable. Amenaça els nostres rius i llacs,
el nostre aire, terra i oceans, i en última instància, a nosaltres
mateixos i el nostre futur.”
Per exemple, a Espanya:

“- a la nostra sang hi ha més de 300 substàncies químiques
sintètiques que no tenien els nostres avis; - la contaminació
atmosfèrica provoca a l’any 16.000 morts prematures a Espanya; en les zones més contaminades augmenten els casos de mortalitat
per càncer; - a l’any s’aboquen a l’aigua, a Espanya, més de 4,6
milions de tones de contaminants; - a la Badia d’Algeciras trobem
la major contaminació crònica per hidrocarburs d’Espanya; Espanya té l’estuari més contaminat del món per metalls pesats, el
del Riu Tinto a Huelva; - a Espanya només es recupera el 13,1% dels
residus. El 86,9% va a abocadors i a incineradores.”
Per últim, es poden plantejar algunes preguntes com les següents:

Formen les persones part del medi ambient?
Forma el camp part del medi ambient?
Formen les ciutats part del medi ambient?
Si tot està relacionat, repercutirà sobre el medi ambient les nostres
accions?
Coneixeu algun exemple semblant a aquests que hem mencionat?
Consumir en excés repercuteix sobre el medi ambient?
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Activitat 2.4 – Fem una maqueta!
DURACIÓ

2 Sessions

ESPAI

Aula

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Grups

Taula,
cartolina
de colors,
retoladors,
objectes
diversos

PREPARACIÓ
ALUMNAT

1ª sessió
Aquesta activitat, molt vinculada a l’activitat 2.2, pretén fer reflexionar
l’alumnat sobre les diferències entre la vida urbana i la rural.
Aquesta primera part consisteix en que observin el seu propi entorn i
intentin reproduir-lo entre tots en una maqueta a classe. Si es tracta d’una
escola rural, sobre una taula de la classe representaran el seu poble. Els
animarem a pensar en diversos elements de la vida quotidiana i en la seva
localització espaial: ubicació de les vivendes, edificis importants, relació
amb la naturalesa, carrers i places, serveis (hospitals, comerços), treball,
costums, etc. No es tracta de construir una reproducció molt fidel a la
realitat, sinó més aviat d’elaborar figures simbòliques, esquemàtiques  
(com cilindres de cartolina pintats, per exemple), i anar-les col·locant on
correspongui.
Si es tracta d’una escola urbana, l’exercici consistirà en representar el
barri o el districte on es troba. L’objectiu de l’exercici és estimular la seva
observació respecte a la distribució espaial i les formes de vida del seu
entorn. L’activitat també permet experimentar amb diverses maneres
d’expressió plàstica i treballs manuals.
2ª sessió
Se’ls demana que s’organitzin per grups. Durant mitja hora, han d’intentar
fer una llista de les diferències que coneixen entre l’entorn rural i l’entorn
urbà. Es llegeixen a classe les llistes i guanya el grup que hagi aconseguit
fer la llista més llarga.
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Activitat 2.5 – Què passa en el poble?
Fem un mural de notícies
DURACIÓ

ESPAI

En funció
del nº de
grups:
entre un
trimestre i
anual

Espai
escolar
col·lectiu:
entrada,
passadís,
etc.

AGRUPAMENT

Per classes
dels diferents
cicles

PREPARACIÓ
DOCENT
Organització
amb el
professorat
Preparació de
l’espai mural

PREPARACIÓ
ALUMNAT
Recerca d’
informació
escrita i gràfica

Aquesta activitat pot desenvolupar-se al llarg d’un trimestre, dos
trimestres o fins i tot durant tot el curs, en funció del nombre de grups que
existeixin a l’escola o que participin en l’activitat. En tot cas, és interessant
que participin quantes més classes millor, ja que en gran mesura es tracta
d’una activitat de construcció col·lectiva que adquireix més sentit amb la
suma de tots.
Aquesta activitat és ampliable als tres cicles de l’educació primària.
L’activitat consisteix en anar alimentant un mural amb imatges i notícies
(de diaris, internet, i d’altres fonts) que mostrin com és la vida en el medi
rural; sobre la nostra zona, activitats que es facin en el nostre poble, coses
que hagin succeït, etc. També es pot preguntar a casa, a la família si tenen
alguna fotografia, o recórrer a d’altres persones. L’objectiu és que, poc a
poc, es vagin afegint imatges i notícies i es vagi parlant i reflexionant sobre
aquestes. També es poden buscar fotos antigues per contrastar amb les
actuals o mirar algun documental sobre com és la vida al nostre poble, o
en algun altre de proper (el programa “Un país en la Mochila”12 pot ser un
recurs audiovisual molt útil).
En cas de que es tracti d’una escola urbana, la informació es referirà al
barri o al districte.
L’activitat es pot programar entre diverses classes del mateix cicle i
ajustar-se al temps del qual es disposi o que es consideri necessari (com
a referència, es pot pensar que cada classe dediqui un mes a alimentar el
mural). Cada grup s’encarrega del mural durant un temps determinat, de
manera que els grups vagin rotant i sempre n’hi hagi un de responsable
per actualitzar-lo.
Si es desitja ampliar l’activitat als tres cicles, només cal re programar la
dedicació temporal de cada classe al mural.
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12
  TVE disposa a la seva pàgina web de tots els programes complerts: http://www.
rtve.es/alacarta/videos/un-pais-en-la-mochila/

Tercer cicle
UD 3 – Producció d’aliments
Agroecologia
UD 3 – Producció d’aliments. Agroecologia
•
•

Coneixements

•
•
•
•
•
•
•
•

Competències

•
•
•
•

Cultiu de les plantes
Models d’agricultura: agricultura industrial i
agricultura ecològica
Canals bàsics de distribució i comercialització
Biodiversitat
Contaminació
Esgotament de recursos
Gestionar diferents llenguatges (gràfic, textual,
numèric, visual…) per treballar sobre els continguts
tractats
Identificar quantificadors bàsics de quantitat,
tamany, espai i temps (vinculats a l’alimentació), i
aplicar-los de forma pràctica
Exercitar coneixements i destreses matemàtiques
en la resolució de problemes reals, realitzant
estimacions, mesures, càlculs, etc.
Identificar aspectes crucials de la seva realitat
econòmica i productiva més propera
Assumir responsabilitats i prendre decisions en els
processos de resolució de les activitats proposades
(com l’hort escolar)
Fixar-se metes concretes (individuals i col·lectives)
per a la realització de les activitats
Contrastar les idees i opinions personals escoltant
les de la resta de companys a través d’activitats
orals a classe
Familiaritzar-se amb formes d’aprenentatge
cooperatiu i col.laboratiu, orientades a construir de
manera conjunta idees i solucions
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Actituds

•
•
•

Àrees
•
d’aprenentatge •

Fonts i recursos

•
•
•
•
•
•
•

Suggerència
d’ampliació (a •
d’altres nivells/
cicles)
•

Suggerències
d’avaluació
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Interès per l’origen dels aliments propis
Responsabilitat davant del procés de cura de les
plantes
Respecte cap els processos naturals i la
biodiversitat
Coneixement del medi natural, social i cultural
Matemàtiques
Connexió a internet
Webs amb vídeos i material de suport
Contacte amb un agricultor de productes ecològics
Cartolines, retoladors, imatges de verdures,
hortalisses, etc.
Revistes de jardineria i bricolatge
Fitxa i calendari de cultius
Espai adequat per a un hort escolar

Activitat 0 – Què sabem? (avaluació inicial)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

1 Sessió

Aula

Conjunt de la
classe

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

La unitat didàctica comença amb una xerrada col·lectiva, destinada a fer
aflorar tots els coneixements amb els que compta l’alumnat al voltant
de l’agricultura, els problemes mediambientals, la creixent agricultura
ecològica… Al llarg d’aquesta sessió convindria que s’anessin recollint per
escrit tots aquells dubtes que els alumnes i les alumnes es plantegin sobre
la temàtica i que els agradaria veure aclarits al final de la UD. Un grup dels
alumnes i/o de les alumnes (voluntari o designat per la persona docent)
pot responsabilitzar-se registrant la llista de preguntes i anar verificant si
es van responent.

Activitat 3.5: Disseny i creació d’un hort escolar
ecològic
Experiència d’avaluació col·lectiva: s’organitza la
classe en grups; els mateixos que s’han format
per fer les activitats. Se’ls demana que en un
full puntuïn de 1 a 5 el treball dels altres grups,
desglossant en diversos aspectes ja acordats
prèviament. Per exemple: concentració durant la
realització de les tasques, claredat en l’explicació
oral cap els altres, pulcritud i presentació dels
treballs entregats, companyerisme en el treball en
grup, etc. Se’ls recorda que han de puntuar amb
imparcialitat.
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Activitat 3.1 – Dos tomàquets i dos destins
DURACIÓ

1 Sessió

ESPAI

Aula

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Tota la classe

Pantalla
Vídeo ‘Dos
tomàquets i
dos destins’
de VSF13

PREPARACIÓ
ALUMNAT

L’activitat consisteix en mirar el vídeo ‘Dos tomàquets i dos destins’ i
analitzar posteriorment a l’aula amb l’alumnat, els aspectes relacionats
amb aquest, com per exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13
14
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Quin és el tema principal del vídeo?
Quines diferències visibles observes entre en Mauricio i en K44 14?
Quines diferències existeixen pel que fa a l’edat, l’origen i el destí
d’ambdós?
Per què en Mauricio es riu d’en K44 al començament de la cita?
De quina forma i qui ha criat a un i a l’altre tomàquet?
Quines paraules desconeix en Mauricio de les que nombra en K44
sobre la seva criança i viceversa? A què es deu aquest desconeixement
mutu?
Quins tipus d’agricultura es dedueix que existeixen a partir del vídeo?
Quin dels dos tomàquets ha viatjat més? Per què?
A què es deuen les diferències de gust entre en Mauricio i en K44?
Quin tipus de criança desitja en K44 per als seus futurs fills? I en
Mauricio?
Quin sistema de producció de tomàquets creus que és més sa?

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OLWE3aiJ2FI
Els noms de cada tomàquet en el vídeo.

Activitat 3.2 – El conte de la Bona soja
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

1 Sessió

Aula

Tota la classe

Ordinadors
connectats a
Internet

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Llegim el ‘Conte de la Bona Soja’, i després mirem el vídeo15.
Una cop acabades la lectura i la projecció, realitzem una sèrie de preguntes
a l’alumnat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quan anem a comprar, en Juanito comprova que a Don Roberto li
manquen varies verdures i les que hi ha són molt cares Per què passa
això?
Què els passa a la llagosta i a l’abella que troba en Juanito al camp?
Quines conseqüències té l’acció d’en Fumigator sobre l’entorn?
Per què la soja no es veu afectada pel verí d’en Fumigator?
Qui fabrica a en Fumigator?
Quin objectiu persegueix en Nonsanto amb els seus invents?
Com soluciona en Nonsanto la manca de camp per sembrar soja?
Què pensa dir-li en Nonsanto a la gent que qüestioni les seves
activitats?
Com reacciona en Nonsanto quan descobreix a en Juanito?
De quina manera decideixen en Juanito i la seva mare ‘parar-li els
peus’ a en Nonsanto?

Després, podem proposar als alumnes i a les alumnes que pensin un altre
final per a la història representant-ho amb dibuixos, historietes o amb
petits relats.

15
Conte i guia d’activitats disponibles: http://elcuentodelabuenasoja.blogspot.com.
es/
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Activitat 3.4 – Síndries sense llavors o
síndries amb gust?

Activitat 3.3 – Xerrada amb un pagès de la zona
DURACIÓ

1 Sessió i
1/2

ESPAI

Aula

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Contacte amb
una persona
Tota la classe,
que produeixi
treball per grups
cultius
ecològics

1ª sesisó (1/2 sessió)
S’explica a l’alumnat que vindrà a parlar amb ells una persona que es
dedica a l’agricultura ecològica. Reunits en grups i amb l’ajuda de la
persona docent han de preparar una sèrie de preguntes que els semblin
adequadespoder-li plantejar.
2ª sessió
La idea consisteix en que l’agricultor convidat els expliqui el procés de
cultiu i collita. S’ha d’intentar (parlant abans amb el convidat, tot conduint
l’ exposició…) que durant la xerrada es faci referència –encara que ara per
ara no sigui important l’ús de la terminologia correcta- a qüestions com:
• El treball productiu, reproductiu i comunitari
• Relacions de convivència i suport a la comunitat
• Temes culturals i de tradició
• Organització familiar i social del treball (fer visible i donar valor al
treball de cuidar)
• Coneixement camperol
• Diferències entre l’agricultura industrial i l’ecològica
Els grups formats en la sessió anterior realitzaran les seves preguntes un
cop finalitzada l’exposició.
Nota:
Si l’escola està situada en un medi urbà i resulta difícil organitzar la xerrada
amb un pagès, es pot intentar aconseguir la visita d’alguna persona que
treballi en un comerç o punt de proveïment de productes biològics cada
vegada més freqüents a les ciutats.
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DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

1 Sessió

Aula

Per grups

Recerca de
dades

PREPARACIÓ
ALUMNAT

El principal objectiu d’aquesta activitat és introduir a l’alumnat a la distinció
entre el model de producció agroindustrial i l’agroecològic.
En primer lloc es recorda, de manera resumida, els fonaments de cada
model:

L’agricultura industrial es basa en grans extensions de monocultiu, l’ús
d’insecticides i d’herbicides i abonament químicque comporten com
a conseqüència la degradació de sòls cultivables, la contaminació de
l’aigua o la pèrdua de la qualitat dels aliments. Aquest model d’explotació
agrícola ha incrementat els rendiments per hectàrea cultivada a costa de
la destrucció dels recursos naturals i de la pèrdua de biodiversitat, cosa
que finalment posa en dubte aquesta suposada “ rentabilitat”.  
L’agroecologia o agricultura camperola, està basada en la gestió dels
recursos naturals a través de productes naturals sense utilitzar agroquímics,
el treball en explotacions familiars d’agricultura intensiva diversificada,
respectant la biodiversitat i els cicles naturals i de la terra. A més a més,
es basa en una acció social i col·lectiva per a la producció, transformació i
distribució dels aliments. Introdueix, en relació a l’agricultura tradicional,
la preocupació perquè el procés agrícola sigui sostenible, respectant el
medi ambient, la salut de les persones i la preocupació per la justícia social
i  la preservació de la manera de viure camperola.
Després es projecta o es reparteix entre l’alumnat la fotocopia d’una sèrie
de gràfics i taules que mostrin l’avanç de la producció agrícola ecològica.
Com a exemple, els gràfics poden incloure dades com les següents16:

16
Gràfics extrets del document  «De la Agricultura Convencional a la Ecológica», de
la Coordinadora de Organizacions d’Agricultors i Ramaders - COAG
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L’activitat té com a finalitat prioritària la identificació dels dos models
d’agricultura però també la introducció a l’alumnat a la lectura i a la
interpretació d’informació rebuda per diferents vies: explicació oral, text
escrit, imatges, gràfics de diferents tipus, etc. Encara que no tots els gràfics
que trobem en els mitjans de comunicació siguin fàcils de comprendre,
és important que els alumnes i les alumnes vegin que és possible arribar
a entendre’ls i al mateix temps, que vegin que és necessària l’ observació
que se’ls reclama i fer-ne una lectura rigorosa.
Primer se’ls ensenya a llegir i a comprendre el títol del gràfic o taula
que sol indicar el marc espaitemporal del fenomen representat. A
continuació, se’ls demanarà que llegeixin detingudament la llegenda (el
significat de cada signe, símbol o color utilitzat). Per últim, se’ls dirà que,
en grup, extreguin les conclusions bàsiques que suggereixi el gràfic. A
continuació, cada grup explicarà la interpretació d’un gràfic al conjunt de
la classe i es procedirà a una posada en comú.
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Activitat 3.5 – Fem un hort a l’escola!
DURACIÓ

Permanent

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Aula
Participació de
Espai
Indicats en
diverses classes,
disponible
cada fase del
organitzades per
amb bona
procés
grups
orientació

Aquesta activitat permet el treball i la participació per torns, de totes les
classes de l’escola (o d’ aquelles que es consideri oportú). Per als alumnes i
les alumnes és una poderosa font d’experiències al voltant del cicle natural
de desenvolupament de les plantes, així com tot el que fa referència a
l’organització del treball en equip. Els permet també enfortir hàbits de
responsabilització.
Per a la correcta programació d’un hort escolar és necessari procedir per
fases17.
Fase 1 - Què es planta en un hort?
Preparació docent: Folis i cartolines amb imatges i noms d’hortalisses,
verdures i fruites.
Primer es mostrarà a classe quin tipus de coses es cultiven en un hort. Per
això, podem elaborar fitxes amb noms i imatges d’hortalisses, verdures
i fruites que podrien plantejar-se. Comencem treballant per separat
imatges i noms, tot agrupant-los segons es tracti de fruites, hortalisses o
verdures. A continuació, podem jugar a relacionar els uns amb els altres.
També podem agrupar les imatges i els noms segons la temporada de
sembra o recol·lecció, aportació nutricional, o un altre tipus de criteris.
Fase 2 - Disseny d’un hort
Preparació docent: Revistes de jardineria i bricolatge, tisores, paper
quadriculat, cola.
Una fase necessària abans de començar l’hort consisteix en establir les
passes a seguir, dedicant el temps que faci falta per dissenyar, planificar
i distribuir els espais disponiblesamb l’objectiu d’aprofitar-los al màxim i
obtenir els millors resultats amb el mínim esforç.
Convé tenir clar quin és l’espai que dedicarem al cultiu, les característiques
de la terra, l’orientació solar, les instal·lacionsnecessàries i la distribució
interior dels espais de cultiu.

Així mateix, hem d’aprofitar al màxim l’espai disponible. Per això podem
combinar varies hortalisses en un mateix espai, sempre i quan es tracti de
plantes de diferents tipus (hi ha plantes d’arrel, de fulla, de fruït i de flor).
No hem de combinar mai, en un mateix test, dues plantes del mateix tipus.
Pensarem també en la disponibilitat d’aigua al llarg de l’any, així com en el
sistema de reg que utilitzarem, les tècniques de cultiu, o les opcions a les
que recórrer en cas de problemes.
Serà d’una gran ajuda realitzar una planificació detallada amb dibuixos i
esquemes en un quadern o agenda on anotarem les tasques a realitzar i
les ja realitzades.
El disseny de l’hort és un procés previ important que pot ser clau per a
l’èxit posterior del projecte. Cada element té les seves funcions i ha de
trobar el seu lloc per poder-les acomplir.
Quin és el millor lloc per a cada element de l’hort?
Individualment, dibuixarem una quadrícula (de 10x10cm) en un paper que
representi la superfície de l’hort. Dins de la quadrícula, anem col·locant els
diferents elements en base als criteris i consells que hem anat veient (la
UD abans mencionada, ‘L’hort escolar ecològic’, pot ser de gran ajuda). En
revistes de jardineria i bricolatge busquem i retallem els diversos elements
que volem ubicar a l’hort, formant d’aquesta manera una proposta de
disseny. El resultat s’exposa a la resta de l’alumnat, argumentant cadascuna
de les decisions.
Convé representar sobre el pla els punts cardinals (amb una ‘rosa dels
vents’), ubicant a la vegada i de la forma més precisa possible, els elements
fixes de l’hort. Seguidament, utilitzant retalls a una escala ajustada a la
del pla, representem en aquest les finestres, els testos, els planters, el
compost, les eines, presa d’aigua, llum, accessibilitat, etc.

  Més información a la Unitat Didàctica ‘L’hort escolar ecològic’’: http://vsf.org.es/
recursos/el-huerto-escolar.
17
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Amb el pla fet, podem utilitzar-lo per a diverses activitats:
• Dibuixar el reg que haguem dissenyat
• Posar els cultius que tenim; per als petits/es es poden enganxar
dibuixos de les plantes cultivades, que a més a més tinguin relació
amb els contes que hem explicat (veure activitat 10)
• Assenyalar les zones a l’ombra i les assolellades;
• Assenyalar racó de les espècies, de les aromàtiques, de planter,
d’hortalisses.
És important que l’alumnat conegui les funcions dels elements que
intervenen a l’hort i que participi en totes les activitats en condicions
d’igualtat. Es poden fer variacions canviant les dimensions de la quadrícula
i afegint nous elements.

Tercer cicle
UD 4 – Consum responsable
UD 4 – Consum Responsable

•
•
•
Coneixements

Fase 3 – Calendari de cultius
Preparació docent: Fitxa de cultius, calendari.

•
•
•
•

En aquesta última fase es tracta d’organitzar els cultius que anirem a
sembrar durant el curs escolar a cada estació de l’any. Seleccionem les
plantes que millor s’adaptin al nostre clima, a l’espai que tenim i a les
característiques del nostre hort (disponibilitat d’aigua, propietats del sòl,
etc.).

•

A continuació, elaborarem un calendari dels cultius que plantarem, i ho
pengem en el racó de l’hort i a l’aula per tenir-ho sempre com a referència
a l’hora de plantar, cuidar i recol·lectar els aliments.

•

•

•
Competències

•
•
•
•
•
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Cost ecològic del consum d’aliments quilomètrics
Formes de distribució i comercialització dels
aliments
Cost social del consum d’aliments quilomètrics.
Comerç just
Desigualtat alimentària en el món
Mercat local vs grans superfícies
Llenguatge publicitari
Estratègies publicitàries i màrqueting a
l’alimentació
Diferenciar fets d’opinions i interpretar missatges
no explícits sobre els temes treballats en un text
determinat
Identificar la múltiple causalitat d’un fenomen i les
seves conseqüències així com la interrelació entre
agents i realitats socials
Adquirir sentit crític i de la justícia a través del
coneixement de fenòmens socials determinats
(desigualtat, pobresa…)
Qüestionar idees i comportaments de naturalesa
classista i/o racista
Buscar explicacions racionals per comprendre
els fets socials, extraient-ne conclusions de la
informació que s’analitza
Valorar oportunitats de millora sobre la seva
conducta quotidiana (cap a les altres persones,
sobre l’alimentació, el consum, etc.)
Prendre consciència de la influència de les seves
actituds sobre el medi
Lectura crítica i anàlisi de missatges publicitaris
Adquirir habilitats de comprensió sobre els
diferents usos socials i comercials de la llengua
amb la intenció d’evitar estereotips lingüístics
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Actituds

•
•
•

Àrees
•
d’aprenentatge •
Fonts i
recursos

•
•
•

Suggerència
•
d’ampliació (a
d’altres nivells/
cicles)
•

•
Suggerències
d’avaluació

•

Activitat 0 – Què sabem? (avaluació inicial)

Respecte mediambiental
Solidaritat i justícia alimentària
Defensa del comerç just

DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

Coneixement del medi natural, social i cultural
Tecnologies de la informació

1 Sessió

Aula

Treball en grup

Estovalles, coberts, aliments, begudes, etc.
Vídeos publicitaris
Webs amb material de suport. Connexió a internet
Activitat 4.5: Així s’alimenta el món (presa de
consciència sobre les desigualtats existents en el
món en referencia a l’alimentació).
Experiència d’autoavaluació: L’alumnat ha de
respondre de forma breu, individualment, valorant
amb ‘una mica’, ‘molt’ o ‘res’, a les següents
preguntes:
En aquesta unitat didàctica,
• la meva opinió sobre les meves pròpies
necessitats ha canviat
• la meva opinió sobre les persones que passen
gana ha canviat
• la meva visió sobre els anuncis televisius ha
canviat
Se’ls demana que expliquin breument les seves
respostes.

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Aquesta activitat inicial pretén preparar l’alumnat per sensibilitzar-lo
davant del consum superflu, la reflexió sobre les pròpies necessitats i el
cost de la seva satisfacció.
Es tracta de que, individualment, cada alumne o alumna realitzi el següent
exercici:
• Escriviu deu coses que considereu necessàries per viure bé.
• A continuació responeu: d’aquestes deu coses…
• Quines teniu a casa?
• De quines podeu prescindir?
• Quines considereu realment imprescindibles?
Un cop acabat, tot el grup treballa a partir d’aquestes preguntes.
Col·lectivament, han de sortir a la llum aquelles coses que considerem
imprescindibles i aquelles que només desitgem pel sol impuls de tenir-ne
més. La llista es pot comparar amb tot allò que seria imprescindible per als
nois o noies de la seva edat en països empobrits.
Les següents preguntes poden servir per estimular la reflexió i el debat:
• Què és per a vosaltres ‘viure bé’?
• Per què considereu les deu coses que heu escrit com les necessàries
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PREPARACIÓ
DOCENT

per ‘viure bé’?
Teniu a casa vostra totes les coses que heu assenyalat com necessàries?
Una persona africana de la vostra edat, d’Etiòpia per ex., escriuria
les mateixes coses que vosaltres?, per què?, què creieu que posaria?
De la llista que heu escrit, quins objectes o coses estan relacionats
amb l’ alimentació?
Quins recursos naturals s’han utilitzat per a l’elaboració dels objectes
del teu llistat?
Quins d’aquests recursos utilitzats són renovables? I no renovables?
Contribueixen les coses assenyalades al deteriorament dels recursos
ambientals?
Què podeu fer per millorar la situació?
Per què esteu disposats a deixar algunes coses?
Quina és la raó que us ha portat a deixar unes coses i d’altres no?
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Activitat 4.1 – D’aquí i d’allà
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

1 Sessió

Aula

Per grups

PREPARACIÓ
DOCENT

I seguidament, respondre a aquestes preguntes:
PREPARACIÓ
ALUMNAT

•
•
•

Resumeix en una frase la idea del paràgraf anterior.
Per què creus que passa això que s’afirma en el paràgraf?
Què són els combustibles fòssils?

Aquesta activitat té com a objectiu motivar la presa de consciència al
voltant de l’origen dels aliments que consumim habitualment. Pretén
així mateix, sensibilitzar sobre el diferent impacte ecològic del consum
d’aliments depenent del seu origen vegetal o animal.
Part 1
S’ofereix a l’alumnat la següent llista (que pot ampliar-se, si es desitja amb
d’altres aliments):
Pernill
Llet
Iogurt
Kiwis
Taronges
Cacau
Cafè
Enciam     

Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No

Pa
Sí No
Calamars                   Sí No
Pinya
Sí No
Mango
Sí No
Sucre
Sí No
Hamburgueses        Sí No                                                                
Ous                            Sí No                                    

Partint d’aquesta llista, han de respondre a aquestes preguntes:
•
•
•

Marca sí/no en funció de si l’aliment es pot produir a la nostra
comunitat autònoma.
Entre els que no es produeixen a la nostra comunitat autònoma,
assenyala els que consideris imprescindibles per a la teva dieta.
Entre aquests imprescindibles, algun es pot substituir? Quins no són
substituïbles i per què?

Part 2
Han de llegir el següent text amb atenció:

Una dieta basada sobretot en productes d’origen animal necessita molta
més terra, energia i aigua que una altra basada en productes vegetals,
com verdures i cereals. Per produir una caloria de carn es consumeix
nou vegades més d’energia i el 33% més de combustibles fòssils que per
aconseguir una altra d’origen vegetal.
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Activitat 4.2 – L’esmorzar del món
DURACIÓ

1 Sessió i
1/2

ESPAI

Aula

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Tota la classe

Taules,
estovalles,
cadires,
coberts,
begudes,
aliments i
caramels

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Aquesta activitat vol estimular una aproximació vivencial a situacions i
a emocions que genera la injustícia com una base sobre la qual poden
descansar les actituds empàtiques cap a les persones que són víctimes de
la pobresa i la desigualtat.
Sessió 1
Es designen 3-4 alumnes que representaran el rol de cambrers. Nosaltres
assumim les funcions de “maître”. La resta del grup representarà els
comensals i haurà de sortir de l’aula.
Es col·loca una taula central i d’altres al voltant (de manera que des
d’aquestes es pugui contemplar el que succeeix a la central) identificant
cadascuna d’elles amb una targeta de color. Es reparteixen les targetes
de color a l’atzar entre els participants. Hi ha d’haver tantes targetes
com participants però en proporcions diferents (10 vermelles, 8 blaves, 8
verdes i 5 grogues). Un dels alumnes (que no tingui targeta groga) haurà
de fer el paper de dona embarassada.
A un espai del “maître”, un cambrer convida a passar els comensals a
l’aula, indicant on han d’asseure’s. Primer, aquells que tenen les targetes
vermelles, després els de les blaves, els de les verdes i finalment els de
les grogues. Els tres primers colors ocuparan les taules perifèriques on
hi haurà menys cadires que participants (i és per això que alguns hauran
de quedar-se de peu o asseure’s a sobre d’un altre). Si algú protesta se li
dirà que ha estat qüestió de sort i que s’ha d’aguantar amb allò que li ha
tocat. Aquells que tinguin les grogues s’asseuran a la taula central, on hi
haurà fins i tot alguna cadira de més. El tracte dels cambrers cap a la taula
central serà servicial i cordial, mentre que a la resta de taules se’ls tractarà
amb mala cara i desganes. Un cop instal·lats, el “maître” els donarà la
benvinguda i començarà l’esmorzar.
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A la taula groga els cambrers posaran estovalles, coberts i tovallons. A
continuació prendran nota de les begudes que desitgin i podran escollir
entre una àmplia varietat (sucs, batuts, refrescos). A aquests comensals
se’ls omplirà el got cada vegada que es buidi, i s’estarà molt atent a
qualsevol necessitat que puguin tenir.
Mentrestant, s’ignoraran les altres taules i només s’hi adreçaran per
cridar-los l’atenció o avisar-los si fan rebombori.
A continuació, es serviran els aliments sòlids a la taula groga i els comensals
podran escollir entre fruita i fruïts secs. Si sobra alguna cosa no es repartirà
a la resta de les altres taules.
Es servirà la beguda amb desgana a la resta de les taules:una ampolla
d’aigua ennegrida amb una mica de té, i sense gots. Se’ls dirà que dins
d’uns moments se’ls servirà la resta de l’esmorzar.
Quan es torni a anar cap a la taula groga s’oferiran més aliments, com pa
amb mantega o pastissets.
A la taula vermella se’ls servirà un plat d’arròs bullit sense coberts.
A la taula blava se’ls posarà un plat de blat de moro sense coberts.
A la taula verda se’ls posarà un bol de cacauets i un altre de cacau en pols,
sense coberts.
Si en algun moment els comensals de les taules perifèriques protesten,
els cambrers i el “maître” evitaran que robin menjar o molestin a la taula
groga. Poden indignar-se el que vulguin però sense abandonar les seves
respectives taules.
Es torna a oferir menjar a la taula groga, com per exemple caramels perquè
els entreguin a la resta de comensals com ajuda humanitària.
Quan els comensals de la taula groga estiguin saciats, el “maître” donarà
per finalitzat l’esmorzar i demanarà a tothom que abandoni l’aula sense
donar explicacions.
Sessió 2 (1/2)
Posada en comú a classe sobre els sentiments i reflexions generats per
l’experiència.
Lògicament, l’objectiu del debat és analitzar les semblances amb la realitat,
aprofundint sobre com s’han sentit en el paper que els ha tocat, sense
oblidar els cambrers. Així mateix, s’ha d’intentar que proposin solucions.
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Activitat 4.3 – Visitem un mercat local i un supermercat
DURACIÓ

2 matins

ESPAI

Exterior

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Tota la classe

Contacte
previ amb
els centres
comercials
Per preparar
la visita i la
xerrada amb
l’alumnat

Llistat de
preguntes

a) Introducció a classe

L’objectiu és que l’alumnat, tant d’entorn rural com urbà, conegui
directament les característiques del mercat local tradicional i d’una gran
superfície i comenci a desenvolupar-se en ells. Volem estimular la seva
capacitat d’observació i que es preguntin sobre allò observat.
Abans de realitzar les visites, se’ls suggerirà que preparin una llista de
preguntes que ajudin a fixar l’atenció en determinats aspectes. Interessa
que reflexionin sobre l’origen i la temporalitat dels aliments, la seva forma
de presentació, conservació… També han d’esbrinar com es manipulen,
transporten i comercialitzen els productes; com varia el preu des de
l’origen fins el punt de venda; quines són les estratègies de presentació al
públic per estimular el consum, etc.

b) Visita al mercat local
Finalitzada la visita, fer les següents preguntes:

•
•
•
•

Quin tipus de productes venen en aquest mercat local?
Aquests productes vénen directament del camp?
Hi ha intermediaris entre els productes i els venedors?
Creus que aquests productes són més sans?

c) Visita al supermercat
Finalitzada la visita, fer les següents preguntes:

•
•
•
•

Quins tipus de productes venen en aquest supermercat?
Aquests productes vénen directament del camp?
Hi ha intermediaris entre els productes i els venedors?
Creus que aquests productes són més sans?

d) Posada en comú a classe
Es tracta de que tots puguin explicar algunes de les observacions
realitzades durant la visita. Es contrastaran i s’estimularà la reflexió sobre
aquestes. Després, se’ls demana que imaginin quines diferències poden
existir, respecte a la compra d’aliments entre un entorn urbà i un entorn
rural.

Durant la visita han de prendre nota d’allò que observen. També se’ls
animarà a plantejar, de forma adequada, les preguntes que desitgin a
les persones responsables dels punts de venda, a qui han d’escoltar amb
atenció anotant allò que creguin convenient.
Com a pauta per dirigir l’observació, es pot dir als alumnes i a les alumnes
que en ambdues visites, facin atenció als següents aspectes:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Característiques del lloc visitat
Tipus d’oferta
Quantitats
Preus
Higiene
Presentació
Tipus de clientela
Tracte personal

81

Guia Didàctica Primària

Guia Didàctica Primària

Activitat 4.5 – Així s’alimenta el món

Activitat 4.4 – Ens fiem de la publicitat?
DURACIÓ

2 Sessions

ESPAI

Sala de
projecció

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Tota la classe
Per grups

Vídeos
publicitaris d’
aliments (un
d’infantil i un
d’adult)

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Nois i noies reben, de forma quasi permanent, una pluja d’estímuls cap al
consum a través de vies molt diverses. Amb aquesta activitat pretenem
enfortir la seva capacitat d’anàlisi i una lectura curosa dels missatges que
reben.
1ª Sessió
Projectem dos anuncis televisius d’aliments, un dirigit al públic infantil
i un altre cap a l’adult. Després d’emetre cadascun d’ells, fem les
preguntes següents.
• Què s’està venent? Com ho saps?
• Quines característiques del producte se’ns mostren? Com ho saps?
• Quins elements aliens al producte s’han afegit per fer-lo més
atractiu?
• Per què creus que els publicistes han escollit aquesta música/so?
• Per què creus que els publicistes han escrit aquest diàleg?
Per últim, es reflexionarà sobre la (possible) falsa informació que
proporciona l’anunci i sobre la informació que hauria de donar perquè el
consumidor sabés allò que se li està oferint.
2ª sessió
Per grups, escolliran un producte. Cada grup ha de desenvolupar un
projecte de ‘publicitat honesta’, oferint la informació que consideri
adequada. Es realitzaran dos anuncis del mateix producte: un gràfic
(pensat per a una revista/diari) i un de teatral o audiovisual (pensat per a
la televisió). Després, cada grup explicarà breument a la resta de la classe
el seu projecte publicitari.

DURACIÓ

ESPAI

2 Sessions

Aula i
espai  
comú

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Per classes

Projecció o
impressió
d’imatges de
‘mirabolivia’18

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Aquesta activitat pot ser compartida entre varies classes. El seu objectiu
bàsic és la presa de consciència sobre les desigualtats existents en el món
pel que fa a l’alimentació.
1ª sessió
Es projecten a la paret les imatges de l’alimentació setmanal d’una
família a diversos països del món. Es descriu allò que s’observa:
nombre de persones, característiques de l’hàbitat i de la indumentària,
característiques dels productes alimentaris. Es llegeixen i es tradueixen
les llegendes de les imatges. Les següents preguntes poden orientar
l’activitat ja sigui de forma oral o escrita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quins països gasten més diners en menjar? Creus que la gent
d’aquests països malbarata el menjar? Per què?
Quins països gasten menys diners en menjar? Creus que la població
d’aquests països està ben alimentada? Per què?
Quins països creus que s’alimenten millor? I pitjor?
Quins productes alimentaris consideres que són menys necessaris
entre les famílies que més diners gasten? Per què?
En quin lloc d’aquesta llista situaries a la teva família?
Quina distància numèrica existeix entre la família que més gasta i la
que menys gasta?
Sabries explicar algunes de les conseqüències de la
sobrealimentació?
I de la desnutrició?

Finalment, cada classe escull un país sobre el que buscarà informació per
a la sessió següent.
18
http://enjusticiaglobal.wordpress.com/2008/08/26/lo-que-una-familia-se-comeen-una-semana/
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2ª sessió
En un mural es dibuixa un planisferi i s’ubica el país en qüestió. Després
s’hi posa informació (verbal i gràfica), prèviament buscada, sobre el
següent:
• La població
• Els recursos naturals
• Lloc en el ranking de l’índex de desenvolupament humà (IDH)
Es col·loca el mural junt amb els de les altres classes en un passadís o
una zona de l’escola on tots els alumnes puguin veure’l.

Todos los ciclos
Bloque temático. Equidad de género
Nota:

El que ve a continuació no és una unitat didàctica, sinó més aviat un bloc temàtic, ja que des
de Alimentacción es vol treballar l’equitat de gènere des d’una òptica transversal.Es proposa
un desenvolupament d’aquesta temàtica al llarg de tots els cicles. Així doncs, hem proposat
activitats per a tots els cicles de l’educació primària.

Bloc temàtic – Equitat de gènere
•

Coneixements

•
•
•
•
•
•
•
•

Competències
•
•
•
•
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Paper de les dones dins l’àmbit domèstic i cura de
les persones
Paper de les dones dins l’àmbit social: econòmic,
polític, cultural
Desigualtats històriques entre els sexes
Estereotips de gènere
Conductes de progressiva autonomia
Consciència de les pròpies possibilitats:
participació, assertivitat, etc.
Adquirir habilitats comunicatives en situacions
d’interacció oral, utilitzant correctament el
vocabulari relacionat amb els continguts tractats
Adquirir habilitats de comprensió sobre els
diferents usos socials i comercials de la llengua, de
cara a evitar estereotips lingüístics
Buscar, localitzar i organitzar informació
relacionada amb les temàtiques treballades,
utilitzant les tecnologies de la informació
Identificar aspectes crucials de la seva realitat
sociocultural més propera, especialment en allò
relatiu al gènere
Prendre consciència de la influència de la seva
actitud i el seu comportament sobre la resta de les
persones
Qüestionar estereotips i rols tradicionals al voltant
del gènere
Incorporar relacions de convivència justes i
igualitàries entre sexes
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•
Competències

Actituds

•

Contrastar idees i opinions personals escoltant i
respectant les de la resta de companys, a través
d’activitats orals
Prendre consciència de les pròpies possibilitats:
expressió emocional, participació, assertivitat…
Adquirir una major acceptació de la pròpia imatge

•
•

Respecte cap a sí mateix/a
Respecte als altres

•

Àrees
•
d’aprenentatge

Coneixement del medi natural, social, i cultural

•
Fonts i recursos •
•

Connexió a Internet
Recerca d’informació sobre temes de gènere
Observació de les conductes socials

Suggerència
d’ampliació (a
•
d’altres nivells/
cicles)

Activitats distribuïdes entre tots els cicles

•

Suggerències
d’avaluació

•

•
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Primer cicle: la persona docent avaluarà i observarà
el grup a través de l’observació i de les preguntes a
l’aula i a la zona d’esbarjo. Es tracta de veure si han
ampliat el seu coneixement sobre dones d’altres
generacions i si han constatat que van existir
prejudicis injustos que avui en dia es van superant
(veure si ha augmentat la visibilitat de les dones i
la possibilitat de comptar amb models femenins
positius). També s’observaran les relacions
recíproques entre nens i nenes.
Segon cicle: l’avaluació continuarà basant-se en
l’observació i en les preguntes directes. Es tracta de
veure si l’alumnat partint del coneixement de les
diferències entre els rols socials d’homes i dones,
ha reflexionat sobre el seu caràcter estereotipat
i sobre la possibilitat de modificar aquests rols.
Igualment, s’observaran les relacions i les actituds
recíproques entre nens i nenes.
Tercer cicle: Es demana a l’alumnat que redacti una
frase sobre l’ aportació de les dones dins l’àmbit de
l’alimentació que considerin més important.

Activitat 5.1 – Parlem amb les nostres àvies! (1er cicle)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

1 Sessió i
1/2

Aula

Tota la classe
Treball individual

Informació a
les famílies

Llista de
preguntes

L’activitat es centra sobre el coneixement de la vida de les dones de
generacions precedents. En aquest cas, a l’haver-se previst per a l’alumnat
de primer cicle, l’enquesta es cenyirà al període de la infància de les àvies,
facilitant així la identificació de l’alumnat.
1ª sessió (1/2)
Es començarà parlant a classe de la vida de les àvies. Per exemple, es
preguntarà als nens i a les nenes quines diferències coneixen entre la seva
infància i la d’elles. Després de fer-los parlar durant una estona aportant
tot el que coneixen, se’ls preguntarà què els agradaria saber i es procedirà
a una posada en comú dels aspectes que més els interessa conèixer. A més
a més de recollir tot allò que susciti l’interès de la majoria de la classe, es
faran suggerències perquè s’incloguin una sèrie d’ elements:
•
•
•
•
•

Vida quotidiana: vivenda, menjar, vestits, etc. Diferències entre nens
i nenes.
Oci: jocs, joguines, espais (casa, aire lliure…). Diferències entre nens
i nenes.
Escola: activitats, espai, mètodes, etc. Diferències entre nens i nenes.
Col·laboració amb el treball dels adults (pare i mare). Diferències
entre nens i nenes.
La vida dels adults: activitats, relació amb la infància… Diferències
entre nens i nenes.

Escollim algunes preguntes obertes que els alumnes i les alumnes s’hauran
d’aprendre de memòria, encara que només sigui aproximadament; es
tracta de que aquestes preguntes els serveixin per iniciar la conversa amb
les àvies.
Haurem de redactar una nota informativa destinada a les famílies,
sol·licitant la seva col·laboració i explicant que es tracta d’un exercici de
coneixement Inter generacional. Si no es pot contactar amb una àvia,
s’intentarà contactar amb una dona pròxima de la mateixa generació.
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Es demana als nens i a les nenes que, durant una setmana, intentin parlar
amb una de les seves àvies i li preguntin sobre els temes que han sorgit a
classe. La fidelitat al guió suggerit a classe no és molt important; no han
de preguntar sobre tots els aspectes comentats a classe i si aporten nova
informació, serà benvinguda.  
L’exercici es pot completar suggerint a l‘alumnat que, si pot, porti a
classe algun objecte característic de la vida de les seves àvies durant la
infantesa; pot ser una peça de roba, un objecte domèstic d’ús quotidià,
una fotografia, etc.
2ª sessió
Es posa en comú tot allò recollit per tots els alumnes i les alumnes i
s’organitza una petita exposició amb els objectes aportats. Plantejarem les
preguntes per temes intentant que tot l’alumnat tingui ocasió d’explicar
alguna cosa d’allò esbrinat. Després, es comenten les diferències entre
nens i nenes en aquella època i es compara amb la situació actual.
Se’ls estimularà a reflexionar sobre les seves preferències i opinions al
respecte. No és tan important les conclusions a les que arribin com el fet
de començar a reflexionar sobre les relacions entre gèneres i constatar
que són canviants.

Activitat 5.2 – De gran seré… (2on cicle)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

1 Sessió

Aula

Parelles mixtes

Llistat de
professions

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Les activitats previstes pel segon cicle es recolzen sobre el progressiu
interès dels nens i de les nenes per la reflexió sobre si mateixos. Es tracta
d’un període important en el desenvolupament de la seva identitat sexual;
per això és especialment adequat estimular la seva capacitat d’observació
i anàlisi sobre si mateixos i al voltant dels estereotips de gènere.
Dividim la classe en parelles mixtes i repartim a nens i a nenes els llistats
de professions:
Per a les nenes:
•
Mecànica
•
Pilot
•
Comptable
•
Directora de banc
•
Fustera
•
Ingeniera
•
Pescadora

Per als nens:
•
Cuiner
•
Mestressa de casa
•
Secretari
•
Caixer
•
Infermer
•
Ballarí
•
Cangur

Preguntem als alumnes i a les alumnes quin treball escollirien d’entre
els que hi ha a la llista. Cada nena dirà al seu company quina feina ha
escollit, el company li ha de donar la seva opinió i raonar-ho. Després es
fa el mateix amb els nens. Deixem que la discussió continuï durant alguns
minuts.
Després, fem una posada en comú per comentar els resultats. Podem
realitzar les següents preguntes entre d’altres:
•
•
•
•
•
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Quina ha estat la teva primera reacció davant de la llista? Per què?
Per què o com has escollit la teva feina?
Quines feines t’hauria agradat veure a la llista? Per què?
T’han donat arguments en contra de la teva elecció? Quins?
Què creus que passaria si en el món homes i dones realitzessin
aquestes feines?
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Activitat 5.4 – Els carrers del meu poble (3er cicle)

Activitat 5.3 – Com som (3er cicle)
DURACIÓ

1 Sessió

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

Aula
La classe dividida
(2 espais
en 2 grups
al’interior)

Sense donar cap explicació, separem la classe en 2 grups i els portem a
diferents espais. Cadascú dibuixa la silueta de la seva mà i la resta del grup
escriu, un per un, una qualitat o habilitat d’aquesta persona en el paper
que conté la silueta. Per escriure els atributs de cada nen o nena donem
com a consigna que utilitzin la @ en lloc de e/a.
Després, en un paper que conservem només nosaltres, assignem un
número a cada fulla al mateix temps que apuntem si es tracta d’un nen
o d’una nena.
Quan acabem, els grups intercanvien els seus dibuixos i han d’endevinar si
la mà pertany a un noi o a una noia. Es van apuntant els resultats per veure
el número d’encerts.
Per últim, es reuneixen els dos grups i es veuen els resultats. Es tracta que
l’alumnat vegi que no hi ha tantes diferències entre nens i nenes, i que per
tant tots i totes som capaços de fer les mateixes coses.
En el cas que s’endevini un alt percentatge de nens o nenes, veure quins
tipus d’atributs han posat i perquè pensen que estan assignats a un o a
un altre sexe. Es pot introduir, a un nivell molt bàsic, la distinció entre
la naturalesa biològica (sexe: home/dona), i allò culturalment assignat
(gènere: masculí/femení). Podem fer la pregunta: Què poden i no poden
fer les nenes i els nens? Per què? Durant la discussió, es poden presentar
exemples de dones que sí han fet allò que en teoria no poden fer les dones
i al contrari.

DURACIÓ

2 Sessions

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

Aula

Per grups
(3-4 pers.)

Guies a
Internet
Fitxes
indicades

PREPARACIÓ
ALUMNAT

L’alumnat de tercer cicle ja compta amb la suficient maduresa per analitzar
situacions socials més complexes. Amb aquesta activitat es pretén que
observin el reflex d’una determinada forma d’organització social, la
patriarcal, en aspectes aparentment allunyats de la problemàtica. En
aquest cas, veurem els noms dels carrers de la localitat. Si l’escola es
troba en un entorn rural es treballarà amb tots els noms dels carrers (o la
majoria). Si es tracta d’una escola urbana serà necessari delimitar el barri.
1ª sessió
Es comença preguntant quants noms de carrer coneixen els alumnes i les
alumnes i si coneixen la importància d’aquests personatges.
L’activitat consisteix en identificar els carrers del nostre poble/barri que
tenen nom de dona. Amb això volem fer visible la desigual representació
que tenen les dones a l’espai públic així com augmentar el coneixement de
l’alumnat del seu entorn més immediat des d’una perspectiva de gènere.
Es divideix la classe en subgrups de 3-4 alumnes que han de tenir una llista
dels carrers del municipi (la llista es pot aconseguir a l’ajuntament però
probablement sigui més fàcil obtenir-la a través d’ Internet).
Es reparteix a cada grup la fitxa de treball (veure a sota). A l’exercici
compararan el nombre de carrers amb nom de dona o d’home19. També
hauran d’investigar qui eren les dones i els homes els noms dels quals
surten.
Fitxa de treball:
• Nº total de carrers
• Nº de carrers amb noms d’homes
• Nº de carrers amb nom de dones
• Calcula el percentatge dels carrers amb nom de dona i d’home
• Analitza si els carrers que tenen nom de dones són carrers principals
•

o secundaris
Quines diferències observes?

19
Depenent del nombre de carrers i dels grups  de treball, queda a criteri de la
persona docent repartir a cada grup una part o el total de la llista.
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•
•
•

Quines raons expliquen que no es recordin d’igual manera  homes i
dones?
Què pensaries si passés al contrari?
La manca de referències femenines en els nostres carrers pot portar
a la gent a pensar que no han existit dones importants que mereixin
ser recordades?

2ª sessió
Cada grup exposa els seus resultats a la resta de la classe i es fan debats
col·lectius sobre algunes de les respostes amb una orientació més
reflexiva (les últimes de la fitxa).
A continuació, es calcula el nombre de carrers amb nom de dona que
hi hauria d’haver per aconseguir una paritat entre sexes. Després, els
alumnes i les alumnes s’informaran i proposaran noms de dones de la
seva localitat que hagin destacat per algun motiu i que per tant mereixin
ser recordades en un carrer.

Activitat 5.5 – L’alimentació i les dones (tots els cicles)
DURACIÓ

ESPAI

AGRUPAMENT

PREPARACIÓ
DOCENT

PREPARACIÓ
ALUMNAT

1 Sessió

Aula

Per grups

Informació

Recerca
d’informació

La finalitat d’aquest exercici és que l’alumnat conegui amb més profunditat
les diferències entre homes i dones en relació a l’alimentació: des de
l’origen de l’agricultura, passant per les més variades tasques al camp, el
transport dels aliments, la preparació del menjar, etc.
Es tracta d’una activitat en la que, si es desitja, poden col·laborar-hi classes
de diversos cicles. En aquest cas, els nens i nenes de primer i segon cicle
es responsabilitzaran de les dues primeres fases . L’activitat també es pot
realitzar únicament amb l’alumnat de 3er cicle, per a qui aquestes dues
primeres fases de l’exercici resultaran més ràpides.
1ª fase (1er cicle)
Es dibuixa a la pissarra una taula com la següent i es va omplint a mida que
es va comentant col·lectivament a classe assenyalant en funció del que
ells i elles coneixen. Es tracta d’una activitat realitzada majoritàriament
per homes o per dones
Tasques de preparació del menjar

Homes

Dones

Obtenir/ comprar els aliments
Conèixer l’alimentació adequada per a cada
edat
Saber el que costa menys
Netejar i preparar els productes
Coure’ls (bullir-los, etc.)
Servir-los
Acompanyar-los amb altres aliments
Saber el que convé per les malalties
Saber el que s’ha d’aprofitar de les restes
Recollir la taula
Fregar els plats i recollir la cuina
Separar les restes de les escombraries
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Després d’observar els resultats, es pot comentar que per exemple,
antigament només conduïen els homes i que gràcies a les reivindicacions
de moltes dones i d’alguns homes que els van donar suport, amb el temps
les dones van començar també a fer-ho. Aquestesdiferències entre sexes
poden canviar. A continuació se’ls demanarà que diguin alguna cosa
relativa a la preparació del menjar que creuen haver après d’una dona.
Per últim, han d’indicar alguna altra d’aquestes tasques que els agradaria
aprendre; és interessant que es comprometin a demanar a casa seva que
se’ls ensenyi a fer-ho.

3ª fase (3er cicle)
L’alumnat de tercer cicle abordarà la diferència entre homes i dones dins
l’agricultura amb un enfocament una mica més ampli i ja no es limitarà a la
societat que els envolta, sinó que treballarà amb dades relatives a diversos
continents.

2ª fase (2º cicle)
Amb aquest cicle emplenarem una taula similar però relativa a les
activitats de producció i comerç dels productes alimentaris que provenen
de l’agricultura

Les dones rurals constitueixen una quarta part de la població mundial.
Les dones rurals representen una gran proporció de la mà d’obra agrícola,
produeixen la majoria dels aliments que es cullen, especialment dins de
l’agricultura de subsistència i duen a terme la major part dels treballs de
cura no remunerats. L’agricultura és el medi de vida del 86 per cent de
dones i homes rurals i dóna feina al voltant de 1.300 milions de petits
pagesos minifundistes i a treballadors que no posseeixen terres, dels quals
43 per cent són dones. Tot i així, els seus drets i contribucions han estat
en gran part ignorats. Si les dones rurals tinguessin un accés equitatiu als
recursos productius (béns, crèdits, formació, etc.), els rendiments agrícoles
podrien reduir-se entre 100 i 150 milions la quantitat de persones amb
gana crònica.

Tasques relatives a la producció d’aliments

Homes

Dones

Preparació de la terra
Sembra
Reg i altres cures
Recol·lecció (Collita)
Emmagatzemat
Empaquetat
Transport
Distribució pels comerços
Venda de cara al públic
Venda directa sense intermediaris
Venta directa sin intermediarios

Es llegirà el següent text (56ena sessió de la Comissió de l’ONU sobre la
condició jurídica i social de la dona) a classe. S’anirà comentant i explicant
les diverses frases, assegurant-se que s’entén tota la terminologia.

La classe es dividirà en grups. El treball consistirà en realitzar un mural
sobre el treball i la vida quotidiana de les dones rurals d’alguna zona del
món. En funció del nombre de grups, poden   distribuir-se la feina per
continents o per països buscant una certa diversitat. Per això hauran de  
buscar informació a una biblioteca, a Internet, etc. Es tracta d’aconseguir
o realitzar imatges i il·lustracions que mostrin el treball agrícola, el treball
domèstic, etc.

En aquest cas també s’anirà omplint la taula després del comentari
col·lectiu. No importa si hi ha opinions diverses: podem recollir-les totes
(o apuntar la resposta majoritària amb un signe d’ interrogació al costat,
per indicar que no tothom pensa igual). El que és important és estimular  
en l’ alumnat l’observació i la reflexió col·lectiva sobre allò observat. Per
això, tots els nens i nenes han de comprovar que se’ls escolta i que la seva
opinió es té en compte.
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Aquesta Guia Didàctica és un recurs dirigit al professorat d’educació primària. El seu
objectiu és fomentar entre l’alumnat el coneixement i la presa de consciència sobre
com la cadena de producció, comercialització,  distribució i consum d’aliments a nivell
global i local així com els  nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament
de les nostres comunitats, en la salut i en el medi ambient. Es tracta per tant de
participar en l’augment de la consciència social i la participació escolar i ciutadana
pel desenvolupament d’un món més sostenible, posant l’accent en el foment de les
relacions equitatives entre dones i homes.
La Guia s’estructura al voltant de cinc blocs temàtics, Alimentació Saludable, entorn
rural, producció d’aliments, consum responsable i gènere, convertits en unitats
didàctiques. Cada unitat és susceptible de ser abordada d’una forma molt senzilla,
adaptada a les edats més primerenques, però també es pot tractar amb més
profunditat. La proposta preveu una unitat didàctica pel 1er cicle, una altra pel 2on,
i dues pel 3er cicle. El cinquè bloc temàtic proposa activitats per  a ser realitzades al
llarg de tota l’etapa educativa.
La Guia consta de dues parts. La primera exposa els principals elements de la
programació didàctica. Es presenten les unitats didàctiques, els seus objectius  
generals així com el seu contingut teòric i els seus objectius didàctics específics
(entre d’altres aspectes). A continuació, s’indiquen les competències que pretenen
promoure, en el seu conjunt, aquest recurs didàctic, i posteriorment s’aborden
alguns aspectes metodològics com el de l’avaluació, etc. La segona part conté unes
30 activitats d’aprenentatge, agrupades en 5 unitats didàctiques i distribuïdes per
cicles educatius.
ALIMENTACCIÓ: XARXA D’ESCOLES PER A UN MÓN RURAL VIU
Alimentacció: Xarxa d’Escoles per un Món Rural Viu”  és un programa socioeducatiu
sobre la nostra alimentació i com afecta a l’entorn, a la salut i a les condicions
de vida de les persones i a la comunitat. La xarxa la formen escoles rurals de tot
l’estat espanyol que volen generar consciència crítica i promoure l’acció davant de
les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que genera el nostre model
alimentari (producció, distribució, comercialització i consum).
Des d’Alimentacció es promou un model alternatiu basat en els principis de la
Sobirania Alimentària amb una perspectiva de gènere que aposti per un món rural viu
prenent com a eix dinamitzador el centre escolar per a implicar a tota la comunitat.
Les escoles que formen part de la xarxa incorporen en els seus plans de centre
continguts, materials i activitats basats en els principis de Sobirania Alimentària amb
perspectiva de gènere tot qüestionant-se el model alimentari actual.
Si voleu obtenir més informació, podeu visitar la nostra web: www.alimentaccion.net
També ens podeu trobar al Facebook: www.facebook.com/alimentaccion
También nos puedes encontrar en el Facebook: www.facebook.com/alimentaccion
                                     Amb el finançament de:    

