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FITXA 1.1. Germinats: aliments vius!

MONGETA

FAVA

3 a 5 anys
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PÈSOL

CIGRÓ
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PANÍS

ARRÒS
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CIVADA

QUINOA
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AMETLLA

AVELLANA
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NOU

PASTANAGA
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REMOLATXA

RAVE
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FITXA 1.2. Aromatitzem sals i olis

Tinc fulles grosses o menudes, 
però sempre ben lluents. A la 
cuina amaneixo molts plats i 

els italians fan amb mi la “salsa 
pesto”. Acostumo a acompanyar 
els tomàquets tant a l’hort com 
al plat. Soc una planta d’un sol 

cicle, cada primavera m’heu de 
sembrar! Al pugó al meu costat 

no li agrada gens estar.

Soc una planta amb flors grosses 
taronges o grogues. No faig olor, 
però crido molt l’atenció. Creixo 
a tot arreu i soc molt medicinal! 
Ajudo a curar la pell, per això hi 
soc a moltes cremes i sabons. 

3 a 5 anys

ALFÀBREGA

CALÈNDULA
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Tinc les fulles allargades, de 
vegades llises i de vegades 

dentades. Faig unes flors llargues 
plenes de petites floretes de color 

lila. També em diuen ‘lavanda’. 
A mi, és típic fer colònies per la 
bona olor que faig. Em podeu 
trobar fàcilment als boscos!

Tinc les fulles toves i dentades. 
No m’agrada el fred i a l’hivern 
m’asseco i em faig petita per 

rebrotar a la primavera. No faig 
olor, però sóc ben dolceta i faig 
floretes petites de color blanc. 
També em diuen ‘planta del 
sucre’. Soc 300 vegades més 
dolça que el sucre i regulo el 

sucre en sang; per això, soc molt 
bona per a les persones amb 

diabetis.

ESPÍGOL

ESTÈVIA
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Tinc les fulles dures i petites, 
rodonetes o en punxa. De 

vegades soc llimonera, però 
sempre faig una olor forta i bona. 
Soc desinfectant i cicatritzant. A 
la cuina ajudo que tot prengui 
gust mediterrani. Amb mi es 
pot fer una sopa boníssima! 

Em podeu trobar fàcilment als 
boscos!

Tinc les fulles molt dentades i 
toves. Soc una planta d’un sol 

cicle, cada primavera m’heu de 
sembrar! No faig gaire olor, però 
soc la més famosa de la cuina!

FARIGOLA

JULIVERT
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Tinc les fulles toves i dentades. 
No m’agrada el fred i a l’hivern 
m’asseco i em faig petita per 

rebrotar a la primavera. Soc molt 
resistent! Faig una olor i un gust 
molt refrescants. Diuen que en 

infusió afavoreixo la digestió i soc 
relaxant.

Tinc fulles mitjanes i una mica 
peludes, i faig uns poms de 

floretes petites de color rosat. A 
la cuina soc molt famosa i ajudo 
que tot prengui gust mediterrani. 
Soc molt digestiva i faig una olor 

forta molt bona.

MENTA

ORENGA
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El meu nom ve de la paraula 
“salvare”, perquè tinc moltes 

propietats medicinals. Tinc fulles 
grosses i una mica blanquinoses. 
Faig floretes liles i una olor forta 

molt bona. A la cuina serveixo per 
amanir plats.

ROMANÍ

SÀLVIA

Tinc les fulles en forma de punxa 
i molt dures! Faig unes floretes 
liles precioses i amb mi es fa 
un alcohol que ajuda a curar 

cops i dolors. Faig una olor forta 
molt bona.  A la cuina ajudo que 

tot prengui gust mediterrani. 
Em podeu trobar fàcilment als 

boscos!
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FITXA 1.3. Els nutrients perduts
Els nutrients

Els nutrients són els components dels aliments que el cos necessita per créixer, estar sa i equilibrat. Una ve-
gada digerits aquests aliments, els nutrients que contenen són absorbits i transportats a totes les cèl·lules, 
on s’aprofiten.

6 a 9 anys

És un compost orgànic que l’organisme 
necessita com a regulador. N’hi ha de 

molts tipus (A, B, C, D...).

És un compost orgànic i la seva funció 
principal és emmagatzemar energia a 
l’organisme. El seu nom prové del grec 

“lipos”.

VITAMINES

LÍPIDS
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És un compost inorgànic i la seva funció 
principal és regular l’organisme. Ho són el 

calci, el ferro, el magnesi...

És un compost orgànic i la seva funció 
principal és formar l’estructura i mantenir 

funcions de l’organisme.

MINERALS

PROTEÏNES
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És un compost orgànic i la seva funció 
és aportar energia a l’organisme. Els 

derivats de la glucosa també reben el 
nom d’hidrats de carboni.

És un compost inorgànic en forma de 
líquid transparent, incolor i insípid. És el 

medi per on els altres nutrients poden fer 
les seves funcions.

GLÚCIDS

AIGUA
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FITXA 1.4. No trobem el sucre

46 MANERES D’ANOMENAR EL SUCRE
Els noms que estan en negreta són els que es troben a les etiquetes 

(estan també en castellà perquè sigui fàcil d’identificar amb l’etiquetatge)

6 a 9 anys

Dextrina

Glucosa

Maltodextrina

Sucre demerara -  
Azúcar turbinado

Lactosa

DextrosaFructosa

Melassa negra –
Melaza negra

GalactosaMaltosa

D-ribosaSacarosa
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Sucre de canyaMel de canya

Suc concentrat –  
Concentrado de fruta

Xarop de blat de moro – 
Jarabe de maíz

Xarop d’auró –
Jarabe de arce

Xarop d’arròs – 
Jarabe de arroz

SucanatSucre - Azúcar

Remolatxa sucrera – 
Azúcar de remolacha

Sucre invertit –
Azúcar invertido

Mel - Miel

Sucre morè –
Azúcar moreno

Sucre candi -
Azúcar cande

Mel de blat de moro – 
Miel de maíz

Suc de fruita -
Jugo de fruta

Mel de melassa –
Miel de melaza

Malt d’ordi –
Cebada de malta

Nèctar d’atzavara –
Néctar de agave

20
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Melassa - MelazaAmilasa – Diastasa

Sucre groc -
Azúcar amarillo

Xarop de glucosa –
Jarabe de glucosa

Sucre de llustre –
Azúcar glas

Xarop de sorgo –
Jarabe de sorgo

Sucre caster –
Azúcar caster

Etil maltol

Xarop de maltosa – 
Jarabe de malta

Panela

Sucre mascavat -
Azúcar moscovado

Maltitol

Suc de canya -
Jugo de caña

Xarop de garrofa –
Jarabe de algarrobo

Caramel - Caramelo

Xarop refinat –
Jarabe refinado
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GALETES

SALSES 
PREPARADES

REFRESC

TARGETES DE NOMS DE PRODUCTES
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CEREALS

IOGURT
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IMATGES D’ETIQUETES DE PRODUCTES

GALETES
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CEREALS
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IOGURTS
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SALSES PREPARADES
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REFRESCOS
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FITXA 1.5. Conserves i aliments transformats

10 a 12 anys

GRAELLA D’OBSERVACIÓ: EXPERIMENT CONSERVACIÓ MONGETES

DIA Primer i segon dia Tercer i quart dia Cinquè i sisè dia Últim dia

O
BS

ER
VA

C
IO

N
S 

D
IB

UI
X
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RESULTATS EXPERIMENT CONSERVACIÓ MONGETES

Descripció resultats:

 z Les mongetes que estaven en aigua i en aigua i sucre s’han fet malbé: fan mala olor i l’aigua s’ha 
tornat fosca. 

 z El sucre ajuda en la conservació, però perquè actuï bé com a conservant s’ha de posar en grans 
quantitats (50 %) perquè, si no, es produeixen reaccions de fermentació. Aliments que conser-
vem amb sucre: fruites confitades, melmelades…

 z Les mongetes que estaven en oli, vinagre i aigua amb sal s’han conservat bé. Algunes mongetes 
han canviat de color, però no fan mala olor ni el líquid ha canviat.

 z La sal deshidrata reduint la humitat i creant ambient on els microorganismes no es poden de-
senvolupar. Aliments que conservem en sal: bacallà, anxoves, pernil salat…

 z L’oli té un alt contingut de polifenols i vitamina E, que ajuden a aïllar els aliments tot impedint-ne 
el contacte amb microorganismes, cosa que en garanteix la total salubritat. Aliments que con-
servem en oli: tonyina de llauna, sardines de llauna, peces de formatge…

 z El vinagre conserva gràcies a l’acidificació, ja que l’àcid elimina i retarda considerablement la 
proliferació dels gèrmens patògens. Aliments que conservem en vinagre: olives, cogombres, ce-
betes, seitons…

35
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FITXA 1.6. Intoleràncies i al·lèrgies

10 a 12 anys

GRUP A: Al·lèrgia a l’ou

La festa major del barri s’apropa i us recordem que a l’última reunió de veïns/es vau decidir pre-
parar un sopar de festa major al carrer. Us recordem què porta cada pis:

 Principal: Aperitiu
 Primer pis: Alguna cosa de primer plat
 Segon pis: Alguna cosa de segon plat
 Tercer pis: Postres

Per qualsevol aclariment, no dubteu a preguntar.

Ah! I si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància, aviseu el veïnat!

Atentament, 

 President/a de l’escala

Us donem la benvinguda a l’activitat, grup A! Vosaltres representeu la famí-
lia del principal i, per això, us ha tocat preparar l’aperitiu per al sopar de festa 
major. Què voleu preparar? Teniu cap recepta al cap? Compartiu les idees que 
tingueu i apunteu-les al full!

Abans de decidir qualsevol recepta, tingueu en compte que el vostre fill petit és 
al·lèrgic a l’ou! Li van fer proves després que li sortís una urticària a la pell i se li 
inflessin els llavis i les parpelles.

Penseu i escriviu la recepta de l’aperitiu que portareu al sopar de festa major!

Als 10 minuts de pensar receptes, aviseu la resta de la classe que teniu un fill 
al·lèrgic a l’ou perquè ho tinguin en compte!!! Fa tan poc que ho sabeu que no 
hi havíeu pensat abans!

Si teniu cap dubte, penseu que només podeu gastar un comodí amb informa-
ció sobre al·lèrgies o intoleràncies!

36



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

GRUP B: Celiaquia

La festa major del barri s’apropa i us recordem que a l’última reunió de veïns/es vau decidir pre-
parar un sopar de festa major al carrer. Us recordem què porta cada pis:

 Principal: Aperitiu
 Primer pis: Alguna cosa de primer plat
 Segon pis: Alguna cosa de segon plat
 Tercer pis: Postres

Per qualsevol aclariment, no dubteu a preguntar.

Ah! I si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància, aviseu el veïnat!

Atentament, 

 President/a de l’escala

Us donem la benvinguda a l’activitat, grup B! Vosaltres representeu la família 
del primer pis i, per això, us ha tocat preparar un primer plat per al sopar de festa 
major. Què voleu preparar? Teniu cap recepta al cap? Compartiu les idees que 
tingueu i apunteu-les al full!

Abans de decidir qualsevol recepta, tingueu en compte que la vostra germana 
és celíaca des de fa molts anys. Per sort, cada dia li és més fàcil trobar aliments 
sense gluten i restaurants conscienciats, però no volem que es quedi sense po-
der tastar el plat que prepareu.

Penseu i escriviu la recepta del primer plat que portareu al sopar de festa major!

Després del que us han dit els del principal, més val avisar! Coneixeu els veïns 
de tota la vida, però no voldria que la meva germana es quedés sense poder 
menjar res!  Aviseu el veïnat que tingui en compte els aliments sense gluten!

Si teniu cap dubte, penseu que només podeu gastar un comodí amb informa-
ció sobre al·lèrgies o intoleràncies!
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GRUP C: Intolerància a la lactosa

La festa major del barri s’apropa i us recordem que a l’última reunió de veïns/es vau decidir pre-
parar un sopar de festa major al carrer. Us recordem què porta cada pis:

 Principal: Aperitiu
 Primer pis: Alguna cosa de primer plat
 Segon pis: Alguna cosa de segon plat
 Tercer pis: Postres

Per qualsevol aclariment, no dubteu a preguntar.

Ah! I si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància, aviseu el veïnat!

Atentament, 

 President/a de l’escala

Us donem la benvinguda a l’activitat, grup C! Vosaltres representeu la família 
del tercer pis i, per això, us ha tocat preparar unes postres per al sopar de festa 
major. Què voleu preparar? Teniu cap recepta al cap? Compartiu les idees que 
tingueu i apunteu-les al full!

Abans de decidir qualsevol recepta, tingueu en compte que la vostra mare és 
intolerant a la lactosa. Acabeu d’arribar de les vostres vacances just a temps 
per al sopar de festa major, però aviseu que ja heu arribat i que hi podreu anar, 
perquè no volem que la mare es quedi sense poder tastar el plat que prepareu!

Penseu i escriviu la recepta de les postres que portareu al sopar de festa major!

Després del que us han dit els del principal i els del primer, heu d’avisar de segui-
da els veïns de la intolerància de la vostra mare perquè ho tinguin en compte! 

Si teniu cap dubte, penseu que només podeu gastar un comodí amb informa-
ció sobre al·lèrgies o intoleràncies!
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GRUP D: Al·lèrgia a les fruites seques

La festa major del barri s’apropa i us recordem que a l’última reunió de veïns/es vau decidir pre-
parar un sopar de festa major al carrer. Us recordem què porta cada pis:

 Principal: Aperitiu
 Primer pis: Alguna cosa de primer plat
 Segon pis: Alguna cosa de segon plat
 Tercer pis: Postres

Per qualsevol aclariment, no dubteu a preguntar.

Ah! I si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància, aviseu el veïnat!

Atentament, 

 President/a de l’escala

Us donem la benvinguda a l’activitat, grup D! Vosaltres representeu la família 
del segon pis i, per això, us ha tocat preparar un segon plat per al sopar de festa 
major. Què voleu preparar? Teniu cap recepta al cap? Compartiu les idees que 
tingueu i apunteu-les al full!

Abans de decidir qualsevol recepta, tingueu en compte que el vostre avi és al-
lèrgic a les fruites seques. Li han anul·lat el concert que tenia previst i s’apunta 
al sopar de festa major a última hora. Quina il·lusió!

Penseu i escriviu la recepta del segon plat que portareu al sopar de festa major!

Després de tot el que us han dit els veïns/es, és hora d’avisar que l’avi també ve 
al sopar, s’hi ha apuntat a última hora, però segur que a tothom li fa il·lusió es-
coltar les seves històries! Aviseu el veïnat que tingui en compte la no-presència 
de fruites seques!

Si teniu cap dubte, penseu que només podeu gastar un comodí amb informa-
ció sobre al·lèrgies o intoleràncies!
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TARGETES COMODINS AMB INFORMACIÓ  
AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES

CELÍAC

A QUÈ?
A molts cereals, com ara el blat, l’espelta, el 
kamut, l’ordi, la civada i el sègol.

A ON?
En aliments que contenen farina, midons, pa, 
pasta, pa ratllat, galetes, pastisseria, salses, 
sopes, productes carnis, embotits, pizzes, 
croquetes...

ALTERNATIVES AL GLUTEN
- Farina de blat de moro, arròs, fajol...
- Farina de llenties, de cigró...

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA

A QUÈ?
La llet de vaca, cabra, ovella i búfala. A més, també 
s’hi inclouen els productes derivats lactis, com ara 
la mantega, el formatge, els iogurts, la crema de 
llet, els flams, les natilles, els gelats...

A ON?
En una àmplia varietat d’aliments: postres, embotits, 
salses, pans, xocolates, croquetes, sopes...

ALTERNATIVES A LA LACTOSA
- Llet sense lactosa
- Begudes de soja, d’ametlla i d’arròs

AL·LÈRGIA A L’OU

A QUÈ?
Els ous de qualsevol espècie (gallina, guatlla, 
ànec...) i els productes derivats, com ara 
l’albúmina, la clara d’ou o la lecitina d’ou.

A ON?
Es pot trobar als productes de pastisseria, 
pasta, plats preparats, productes carnis, salses, 
condiments, caramels, flams, gelats, alguns 
formatges, sopes...

ALTERNATIVES A L’OU
- Farina de cigró per fer els arrebossats
- Begudes vegetals per fer les salses
- Plàtan madur per fer bescuits i pastissos

AL·LÈRGIA A LES FRUITES SEQUES

A QUÈ?
A les ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, 
nous del Brasil, festucs, macadàmies...

A ON?
Als massapans, pralinés, xocolates, torrons, salses 
preparades, condiments...

ALTERNATIVES A LES FRUITES SEQUES
- Fruita i verdura crua
- Cereals integrals
- Llegums
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FITXA 1.7. Aliments que no alimenten

+13 anys

ALIMENTS 
NATURALS

ALIMENTS 
PROCESSATS
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Aliments naturals: En aquest grup entrarien tots aquells aliments que no han estat manipulats de cap ma-
nera; és a dir, serien aquells que podríem aconseguir o recol·lectar amb les nostres pròpies mans. Els més 
sans de tots i els que haurien de constituir la base de la nostra dieta (bròquil, ous i llet fresca).

Aliments processats: En aquest grup entrarien aquells aliments que sí que han passat per un processament, 
però que aquesta manipulació no n’ha eliminat les propietats i n’ha mantingut tots els nutrients (xocolata 
negra, oli d’oliva, llegums cuits).

Aliments ultraprocessats: Aquests són aquells aliments que han estat manipulats i que no només han per-
dut tots els nutrients i propietats, sinó que a més poden arribar a tenir un impacte negatiu per a la nostra 
salut (refresc, pizza industrial, llaminadures).

ALIMENTS 
ULTRAPROCESSATS
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PIZZA
INDUSTRIAL

REFRESC

OLI D’OLIVA LLAMINADURES
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LLEGUMS CUITSXOCOLATA
NEGRA

LLET FRESCAOUS
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PERNIL IBÈRICBRÒQUIL
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FITXA 1.8. Publicitat i contrapublicitat

Enllaç imatges Foodporn

Twitter: https://twitter.com/FoodPornAddicts/media

Instagram: https://www.instagram.com/foodporn

Article de food porn

El negocio que se esconde  
tras el #foodporn

Aurora Segura, 17 d’octubre 2018

Que la comida entra por los ojos no es un concepto nuevo, pero 
sí lo es que lo haga a través del móvil, es decir de forma virtual. Y 
como las fotos no permiten ni oler el aroma ni saborear los platos, 
hay que confiar en la fuerza de la imagen para despertar el deseo de 
comer aquello que se ve. Es lo que se conoce como food porn,el 
porno de la comida.

El concepto no acaba de nacer. De hecho, surgió en los años 50 
en los inicios de la fotografía gastronómica. Y se denominó así 
porque, como la pornografía sexual,“ofrece fantasía a quienes no 
pueden permitirse cocinar, o pagar, esos platos”, según defini-
ción del teórico de la literatura y escritor Roland Barthes.

+13 anys

Un negocio en expectativa 

Lo distinto ahora es que no se tra-
ta de crear imágenes profesionales 
para promover una cadena de co-
mida rápida o platos con estrella en 
las revistas de diseño. La moda de 
fotografiar lo que se va a comer, lo 
haya cocinado uno o se lo hayan 
servido en el bar de la esquina, es 
una tendencia que está empezan-
do a incidir en el negocio de la 
restauración a través de las redes 
sociales.

Tal vez en España sea todo muy 
nuevo. Pero en otros países, como 
Inglaterra, ya se empieza a vislum-
brar que aparecer en determinadas 
redes sociales puede repercutir en 
beneficios económicos. Lo tiene 
claro la londinense Georgia Green 
(Georgia’s Cakes), diseñadora de 
pasteles, que pasó de cien a 6.000 
seguidores en un solo día. ¿Cuál 
fue el milagro? Pues que la top 
model Cara Delevigne le encargó 
un pastel cuya foto colgó en sus 
cuentas en las redes sociales.

“En ese momento, ella tenía unos 
cinco millones de seguidores en Ins-
tagram y yo apenas cien”, explica 
Georgia Green a la BBC, quien re-
conoce que ese éxito repentino le ha 
llevado a modificar algunas de sus 
ideas. “Ahora soy más consciente de 
cómo conseguir un mayor número de 
seguidores y me siento más presio-
nada a hacer determinadas elabo-
raciones porque sé qué gusta a los 
instagramers”. Aunque, asegura, 
“no hago nada que no me represente 
como persona y como marca”.
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No todo el mundo piensa así y 
hay quien reconoce que adapta 
sus propuestas a los nuevos gus-
tos estéticos porque les consta 
que muchos de sus clientes lo 
son después de haber visto sus 
platos en Instagram. Directamen-
te piden aquello cuya foto les ha 
llamado la atención sin ni echar 
un vistazo a la carta.

De ahí que los restaurantes se 
planteen hacer menús en los que 
la imagen no defraude. Para ello 
hay que primar la disposición de 
los alimentos en el plato, la com-
binación de colores, la vajilla, la 
mantelería y hasta la decoración e 
iluminación del local para facilitar 
el trabajo a los influencers.

El peligro está en restar impor-
tancia al sabor o a los valores 
nutritivos. Lograr el equilibrio 
entre ambas cosas no es fácil, au-
nque hay quien lo resuelve con 
imaginación. En el restaurante 
Polpo de Londres no renuncian a 
su propuesta, que consideran muy 
nutritiva y sabrosa, pero no tan es-
tética como exige Instagram, y por 
eso han optado por acompañar los 
menús con cócteles, “que añaden 
un toque de color a las fotos”.

Otros llegan al extremo de cam-
biar la decoración del local para 
hacerlo visualmente más atractivo 
o variar el tipo de iluminación para 
que las fotos no queden oscuras y 
con grano.

Conscientes de ello en el local del 
Soho londinense de la cadena de 
restaurantes Dirty Bones tienen 
un pequeño equipo a disposición 
de los instagramers que incluye un 
mini foco, cargador de baterías, un 
objetivo gran angular adaptable al 
móvil y un palo selfie. Llegados a 

este punto habría que diferenciar 
entre los aficionados que no hacen 
más que seguir una tendencia y los 
que han convertido su hobby en 
una profesión.

Estos saben, por ejemplo, que uti-
lizar el zoom es imprescindible, 
porque a la gente le gustan los 
planos cortos en los que la comida 
ocupe toda la pantalla. Otra cosa 
que tiene mucho éxito son las ela-
boraciones con muchas capas, 
como las hamburguesas o los bo-
cadillos de tipo americano. Y los 
pasteles, que permiten dar rienda 
suelta a la imaginación e incluir 
mucho colorido y texturas.

¿Y qué pasa en España?

La youtuber Eva Olivares (Eva 
Cuinera en su canal, que gestiona 
como hobby), cree que puede ser 
contraproducente “dar tanta 
importancia a la imagen, porque 
se corre el riesgo de restar valor al 
sabor de los platos y, como conse-
cuencia, al trabajo de los cocine-
ros”, según explica a Comer.

Y aunque reconoce que a nivel in-
ternacional son muchos los restau-
rantes que están adaptando sus ela-
boraciones, o incluso la decoración 
de sus locales, a las necesidades de 
los instagramers, cree que en Es-
paña es muy incipiente” y que 
no son muchos los profesionales 
de la restauración dispuestos a 
“invertir” en instagrammers, con-
vencidos de que les vayan a llenar 
el local de un día para otro.

“No es tan fácil”, dice Olivares, 
“porque muchos de los supuestos 
influencers no hacen más que 
seguir una moda, no tienen gran 
experiencia como gourmets y ni 

siquiera cocinan. Y a menudo qui-
enes lo ven como una salida pro-
fesional lo que hacen es comprar 
seguidores y “likes” para hacerse 
un hueco en el mercado.

El secreto está en el perfil

No es que se oponga a la tenden-
cia, pero apunta que para que la 
relación entre los “me gusta” y el 
beneficio económico funcione es 
necesario, ante todo, asegurarse de 
que el instagramer al que vas a pa-
gar tenga un perfil de seguidores 
adecuado al nivel gastronómico 
y económico del restaurante que 
trata de promocionar. De lo contra-
rio es un gasto inútil.

La picaresca tan propia de nuestra 
idiosincrasia también ha prolifera-
do en el tema y profesionales del 
sector han llegado a denunciar 
presiones de supuestos influen-
cers para que les inviten a comer 
-a ellos y a sus amigos- a cambio 
de publicar las fotos de sus menús. 
Para los restauradores el reto es lo-
grar el equilibrio entre sacar partido 
de esa tendencia y mantener intacta 
la esencia del establecimiento.

La ciencia toma la palabra

También los científicos tienen algo 
que decir al respecto de la comida 
y la imagen que la representa. Para 
ello volvamos al principio, a lo de 
que la comida entra por los ojos. Y 
que no es tan trivial como parece. 
Para el psicólogo experimental 
Charles Spence de la Universi-
dad de Oxford, “la forma en que 
los alimentos están dispuestos en 
el plato tiene un gran impacto, por-
que crea expectativas. Nuestro ce-
rebro imagina el sabor que tiene lo 
que ve y desea degustarlo”.
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En uno de sus experimentos, se da 
a un grupo de comensales la mis-
ma comida, pero a la mitad se la 
ponen en el plato de cualquier ma-
nera y a los demás se la disponen 
de manera estética. Estos últimos 
dan una nota mucho más alta al 
sabor que los otros y se muestran 
dispuestos a pagar más por lo que 
han comido.

Algo parecido se concluye en un 
estudio publicado en 2012 en el 
diario Physiology and Behavior 
(fisiología y comportamiento). Des-
vela que los mínimos detalles sobre 
la apariencia de un plato, como el 
brillo, la homogeneidad y la forma 
pueden alterar la percepción de los 
comensales sobre el gusto y el aro-
ma de lo que van a comer.

Parece comprobado que el food 
porn dispara algo en nuestro ce-

rebro y algunos científicos creen 
que las imágenes de comida des-
piertan el deseo de la comida real.

Los cacahuetes saben me-
jor en la foto 

Es una cuestión fisiológica que ti-
ene que ver con la grelina, conoci-
da como la hormona del hambre, 
cuya producción se dispara cuando 
se ven imágenes de comida apete-
cibles. Otra investigación de 2011 
mostraba que cuando se trata de 
apetito, el food porn puede ser 
un sustituto de la propia comida. 
Es decir, que las representaciones 
de comida pueden provocar que se 
desprecie la comida auténtica.

Comprobaron que cuando mostra-
ban a los voluntarios imágenes de 
cosas saladas para picar se sentí-
an algo decepcionados por el sabor 

de cacahuetes salados que les da-
ban de comer. En cambio, quienes 
previamente habían comido dulces 
los encontraban más buenos. Pa-
rece que los estudiosos del tema 
no acaban de ponerse de acuerdo 
sobre cómo funciona el cerebro en 
relación con las imágenes de comi-
da que tanto éxito están teniendo 
en Instagram.

En lo que sí parece coincidir todo 
el mundo es en que la comida, 
real o virtual, no es sólo una for-
ma de alimentarnos, sino que es 
una fuente de belleza que tiene 
incidencia en la psicología de las 
personas. Y al final puede que el 
éxito del food porn se deba, sim-
plemente, a que satisface algo tan 
inmediato y visceral como la ne-
cesidad primordial de alimentarse.

48

FITXA 1.8.



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

BLOC 2: MATERIALS DE SUPORT
ALIMENTACIÓ I SOCIETAT

NOM DE L'ACTIVITAT MATERIALS DE SUPORT PÀG

2.1 Tots els tomàquets són vermells? Fotos de diversitat de productes 50

2.2 Anem al mercat

2.3 Fem pans d’arreu del món
Fitxes dels cereals i característiques
Receptes de pans

54

2.4 Girem el gènere a l’agricultura Fitxes resum d’etapes històriques 58

2.5 Cuines del món

2.6 Comerç mundial d’aliments

Fitxes rols persones empresàries
Fitxes rols persones treballadores
Entrevista persones treballadores
Entrevista persones empresàries

62

2.7 Dones que volen salvar el planeta Fitxes informatives de dones que salven el planeta 68

2.8 Obesitat i grassofòbia, qui té el problema?
Afirmacions sobre grassofòbia
Cartell “a favor” i “en contra”

70

      Educació infantil        Educació primària        Educació secundària
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FITXA 2.1. Tots els tomàquets són vermells?

3 a 5 anys

TOMÀQUETS
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CARBASSA

51

FITXA 2.1.



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

PANÍS
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COL
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FITXA 2.3. Fem pans d’arreu del món

3 a 5 anys

ARRÒS
- Es va cultivar per primera vegada a 

l’Àsia fa 6000 anys.

- Li encanta l’aigua. Es passaria el dia 
en remull.

- És una planta molt verda, i fa com 
una cua de cavall.

- El mengem “a la cubana” amb ou 
fregit i tomàquet, o també a les 
paelles.

CIVADA
- Es va cultivar per primera vegada a 

Europa central a l’edat de bronze fa 
gairebé 8000 anys.

- S’utilitza molt com a planta ferratgera 
per al menjar del bestiar.

- Les seves espigues són diferents de les 
del blat ja que semblen campanetes.

- Se’n pot fer llet! Molta gent la pren 
quan no pot prendre llet de vaca.
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SÈGOL
- Es va cultivar per primer cop a l’Àsia 

i va passar a ser molt cultivat a 
Europa.

- Al principi era considerat una mala 
herba. És el més resistent dels 
cereals.

- S’assembla molt al blat però no ho és.

- Fa un pa fosc, que cada cop és més 
fàcil trobar als forns.

BLAT DE MORO
- Es va cultivar per primer cop a 

Amèrica fa 6000 anys.

- Necessita molta aigua per créixer i 
fer-se ben gran.

- La planta acabarà sent més alta que 
nosaltres i el color del gra és el del sòl.

- De vegades ens el trobem a les 
amanides.
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Ingredients

- 150 g de farina de sègol
- 100 g de farina de blat blanca
- 50 g de llavors de gira-sol
- Mig quadrat de llevat
- Mantega
- Aigua
- Sal

Preparació

 - Peseu i barregeu la farina, la sal, les llavors 
i l’aigua.

 - Unteu amb mantega els motlles de paper 
(per exemple, de magdalenes).

 - Diluïu el llevat amb una mica d’aigua.

 - Afegiu-hi MOLT a poc a poc el llevat i 
l’aigua fins a obtenir una massa humida 
que no s’enganxi als dits. 

 - Dividiu la massa resultant en 5 parts per 
donar una petita bola a cada alumne/a.

 - Enfarineu-vos una mica les mans per 
donar forma als pans i col·loqueu-los en 
els motlles de paper. (Cada alumne farà 1 
puça petita d’uns 75 g de massa)

 - Tapeu-los amb un drap de cuina i deixeu 
que reposin fins que creixin. 

 - Enforneu-los durant 30 minuts a 180 ºC.

PUCES DE SÈGOL
AMB LLAVORS

Ingredients

- 200 g de farina de blat de moro
- 100 g de formatge ratllat
- Aigua
- Sal

Preparació

 - Peseu i barregeu la farina, la sal i el 
formatge.

 - Afegiu-hi MOLT a poc a poc l’aigua fins que 
quedi una massa homogènia i suau, però 
humida.

 - Deixeu que reposi durant 3 minuts perquè 
les «arepas» quedin suaus.

 - Feu boletes amb la massa i després 
aixafeu-les perquè quedi la forma de les 
«arepas».

 - Enforneu-les 15 minuts amb el forn 
preescalfat a 180 ºC.

«AREPAS»  
O TORTILLES DE PANÍS
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Ingredients

- 150 g de farina d’arròs
- 150 g de llet en pols
- Aigua
- Sal

Preparació

 - Peseu i barregeu la farina, la sal i la llet en 
pols.

 - Afegiu-hi MOLT a poc a poc l’aigua fins que 
quedi una massa humida i flexible que no 
s’enganxi a les mans. 

 - Doneu forma a petites boles i després 
allargueu-les per fer la forma de llengües 
de gat.

 - Enforneu els pans durant 15 minuts a 180 
ºC.

LLENGÜES DE GAT  
AMB FARINA D’ARRÒS

Ingredients

- 100 g de flocs de civada
- 100 g de farina de civada
- 1 plàtan madur
- 25 g de coco ratllat
- 50 g de sucre morè

Preparació

 - Aixafeu el plàtan fins aconseguir una 
pasta.

 - Peseu els flocs de civada, la farina, el sucre 
i el coco i barregeu-ho tot amb el plàtan.

 - Si és necessari, afegiu-hi MOLT a poc a poc 
l’aigua fins que quedi una massa humida i 
flexible que no s’enganxi a les mans. 

 - Agafeu un trosset petit de massa, feu-ne 
una boleta i després aixafeu-la per fer la 
forma de galeta.

 - Enforneu-la durant 20 minuts a 180 ºC.

GALETES DE CIVADA, 
PLÀTAN I COCO
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6 a 9 anys

FITXA 2.4. Girem el gènere a l’agricultura

ÈPOCA: NEOLÍTIC 10.000 ANYS ABANS DE CRIST
El pas de la societat recol·lectora/caçadora cap a la societat agrícola va provocar que 
l’home es quedés a la comunitat a ajudar o a treballar la terra. Això va suposar un can-
vi brusc en l’estructura que les dones ja tenien consolidada. Va ser en el sedentarisme 
que els rols de gènere sí que van canviar. Les dones, acostumades a tenir el control de 
la producció i recol·lecció d’aliments, van començar a veure’s més desprotegides, cosa 
que en va reduir els drets. 

ESCENA:

El pare i els fills treballen els camps de conreu amb les eines i el bestiar, mentre la dona 
és a casa conservant els aliments, cuinant, tenint cura dels fills/es i el bestiar. La filla se-
gueix recol·lectant fruites silvestres i conservant les llavors. Quan acaba el dia de feina 
es troben junts sopant, situació en què es veuen més clarament els rols diferenciats (les 
dones serveixen el sopar i segueixen treballant) i el pare i els fills parlen del que plantaran 
sense tenir en compte l’opinió de les dones de la família ni tampoc fent un cop de mà a 
l’hora de sopar ni a les tasques de la llar.

ROLS:

 - El pare treballa els camps de conreu. 

 - El fill treballa amb el pare els camps de conreu. 

 - La filla recol·lecta fruites i extreu llavors per poder assegurar la collita l’any venidor. 

 - La mare és a casa cuinant i conservant els aliments.

 - A casa, les dones segueixen treballant i servint els homes. 
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ÈPOCA: SEGLE XVI
A Catalunya hi havia moltes masies d’autosuficiència on es menjava tot el que es con-
reava i es funcionava mitjançant intercanvi d’aliments amb les masies veïnes (intercanvi 
de llet per ous, d’hortalisses, de carn…). Eren masies on hi havia molta desigualtat social: 
hi havia la casa dels amos i després petites estances on vivien els masovers (que no te-
nien cap dret més que obeir les ordres dels amos); les persones sempre formaven part 
de la mateixa classe social sense opció de canviar.

D’una banda, el paper de la dona es reduïa a tenir fills i tenir-ne cura; per tant, quan les 
noies eren joves, els pares ja decidien amb qui es casarien (per interessos familiars). I 
de l’altra, les masoveres, a part de treballar la terra com els homes, després havien de 
cuinar, tenir cura dels fills i de persones grans i fer un paper importantíssim d’obtenció i 
conservació de llavors.

ESCENA:

Els masovers porten tota la vida treballant més de 10h diàries a canvi d’un lloc on dor-
mir i menjar. Fa temps que estan cansats del tracte rebut i de les limitacions que tenen. 
S’organitzen per reclamar un mínim sou i un dia de festa. L’amo i el seu fill (l’hereu) reben 
les queixes dels masovers enrabiats (però alhora saben que són molt bons treballadors i 
que potser poden cedir i pagar un mínim sou o donar-los un dia de festa). Les dones no 
poden participar d’aquesta reunió perquè la seva veu no és escoltada.

ROLS:

 - Amo de les terres que comença la reunió.

 - Fill de l’amo (hereu) que ha d’aprendre del pare.

 - Dos homes masovers que expliquen les seves queixes. 

 - Masovera que es mira la reunió sense dir res. 

 - Dona de l’amo, que es mira la reunió sense dir res. 
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ÈPOCA: SEGLE XIX I XX TREMENTINAIRES
Entre els anys 1800 i 1900, la figura de les trementinaires es va estendre per moltes zones 
de muntanya de Catalunya per poder complementar l’economia familiar amb diners 
dels remeis que venien. Les trementinaires recorrien uns itineraris que passaven per po-
bles on venien la trementina (preparat fitoterapèutic amb propietats desinfectants) i 
plantes remeieres que recol·lectaven pels boscos. Tots aquests coneixements els havien 
après de generació en generació. Mentre els homes es quedaven al poble a treballar la 
poca terra que tenien, dues dones de la família (àvia i néta, o mare i filla) marxaven dos 
cops l’any a fer ruta per vendre els seus remeis i alhora poder comprar alguns productes 
que en les zones de muntanya costaven de trobar.

ESCENA:

Home que treballa una mica la terra i passeja el bestiar. Mare i filla que recol·lecten plan-
tes remeieres, preparen remeis i paren a masies i pobles per vendre els remeis. 

ROLS:

 - Home ramader amb el bestiar d’ovelles i que treballa el camp.

 - Filla que recol·lecta plantes remeieres i aprèn de la mare.

 - Mare que prepara els remeis amb la filla i els ven als pobles.

 - Home d’una masia on les trementinaires paren a vendre els remeis

 - Dona del poble que compra trementina i altres remeis. 

60

FITXA 2.4.



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

ÈPOCA: ACTUALITAT
Actualment hi ha abandonament de moltes masies i camps de conreu, però alhora hi 
ha alguns joves amb ganes de deixar les ciutats i tornar al camp per recuperar les terres 
i crear-hi projectes rurals. Igual que en altres àmbits de la vida, s’han aconseguit molts 
avenços en el paper de la dona a l’agricultura, però encara queda camí per recórrer.

Hi ha agricultores i ramaderes, però encara un nombre molt inferior als homes que es 
dediquen a la terra i al bestiar.

ESCENA:

Nois i noies que treballen els camps de conreu amb les eines i el tractor, i nois i noies amb 
el ramat d’ovelles.  En acabar el dia de feina, es reuneixen per parlar entre tots quins cul-
tius plantaran a la primavera (tomàquets, pebrots, carbassons, albergínies…); tothom hi 
diu la seva i s’acaba arribant a un acord. Totes les veus són escoltades per igual. 

ROLS:

 - Noi ramader amb el bestiar d’ovelles. 

 - Noia ramadera amb el bestiar d’ovelles.

 - Noia agricultora amb el tractor pels camps de conreu. 

 - Noi agricultor amb l’aixada que treballa els camps. 
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FITXA 2.6. Comerç mundial d’aliments

FITXES ROLS PERSONES EMPRESÀRIES

10 a 12 anys

COOPERATIVA DE VERDURES

Tu ets la persona responsable i treballador/a d’una cooperativa de Coll-
serola i busques un treballador/a. Pots oferir:

 - SOU: 800 €/mes (tant el teu com el del treballador/a) 

 - VACANCES: Les decidiu conjuntament

 - HORES DE FEINA: 8 h/dia i si es fan hores extres es paguen el doble

Preu de venda del producte: Cistelles de 4 productes a 15 €

MULTINACIONAL DE XOCOLATA

Tu ets la persona responsable d’una multinacional a Suïssa i busques dos 
treballadors/es. Pots oferir:

 - SOU TREBALLADOR/A: 1.000 €/mes 

 - SOU EMPRESARI/A: 3.000 €/mes

 - VACANCES: 30 dies 

 - HORES DE FEINA: 8 h/dia

Preu de venda del producte: entre 2 i 5 €
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PRODUCTORS DE PINYA

Tu ets la persona responsable d’una empresa productora de pinyes a l’Ín-
dia i busques tres treballadors/es. Pots oferir:

 - SOU TREBALLADOR/A: 200 €/mes 

 - SOU EMPRESARI/A: 1.500 €/mes

 - VACANCES: No n’hi ha (no hi ha contracte)

 - HORES DE FEINA: 12 h/dia

Preu de venda del producte: màxim 1 €

GRANJA D’OUS

Tu ets la persona responsable i treballador/a d’una granja d’ous del Va-
llès i busques una persona que vulgui entrar-hi de sòcia i treballar colze a 
colze.

 - SOU SOCIS: 800 €/mes 

 - VACANCES: Ho decidiu conjuntament

 - HORES DE FEINA: 8 h/dia

Preu de venda del producte: mitja dotzena d’ous per 3 €
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GRANJA DE PORCS

Tu ets la persona responsable d’una granja de porcs de l’Empordà (hi feu 
salsitxes, hamburgueses i altres processats) i busques tres treballadors/
es. Pots oferir:

 - SOU TREBALLADOR/A: 700 €/mes 

 - SOU EMPRESARI/A: 2.000 €/mes

 - VACANCES: 30 dies

 - HORES DE FEINA: 8 h/dia + 2 hores extres fora de contracte

Preu de venda del producte: entre 5 i 10 €
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TREBALLADOR/A 

1

 - Vols decidir la manera de produir i tenir llibertat per escollir 
dies de vacances.

 - Vols sou mínim de 800 €.

 - No vols treballar més de 8 hores.

 - Vius a Barcelona.

TREBALLADOR/A 

2

 - Busques feina pel Vallès per tenir la família a prop.

 - Vols sou mínim de 800 €.

 - No vols treballar més de 8 hores. 

 - Vius a Barcelona.

TREBALLADOR/A 

3

 - Vas néixer a Nigèria.

 - Busques feina per poder enviar diners a la família.

 - Necessites sou de 700 €.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

TREBALLADOR/A 

4

 - Vas néixer a Mali.

 - Busques feina per poder enviar diners a la família.

 - Necessites sou de 700 €.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

TREBALLADOR/A 

5

 - Vas néixer a Bolívia.

 - Busques feina per poder enviar diners a la família.

 - Necessites sou de 700 €.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

FITXES ROLS PERSONES TREBALLADORES
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TREBALLADOR/A 

6

 - Vius a l’Índia. 

 - Busques feina per donar de menjar els fills/es.  

 - Necessites sou de 250 €, però treballaries per menys.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

TREBALLADOR/A 

7

 - Vius a l’Índia. 

 - Busques feina per portar a l’escola els teus fills/es.

 - Necessites sou de 250 €, però treballaries per menys.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

TREBALLADOR/A 

8

 - Vius a l’Índia. 

 - Busques feina perquè els teus pares estan malalts.  

 - Necessites sou de 250 €, però treballaries per menys.

 - Estàs disposat/a a fer hores extres.

TREBALLADOR/A 

9

 - Vius a Barcelona.

 - Fa temps que no trobes feina. 

 - Vols sou mínim de 900 €.

 - Estàs disposat/da a canviar de país si cal.

TREBALLADOR/A 

10

 - Vius a Barcelona.

 - Fa temps que no trobes feina. 

 - Vols sou mínim de 900 €.

 - Vols anar a viure a un altre país.
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FITXA ENTREVISTA PERSONES TREBALLADORES

Nom treballador/a: 

Origen:

Lloc de feina:

Què hi fas?

Quin sou tens?

Quins drets tens? 
(vacances, hores extres...)

FITXA ENTREVISTA PERSONES EMPRESÀRIES

Nom empresari/a:

Què produeix la teva 
empresa?

Quins drets tenen els teus 
treballadors/es?

Què és més important 
per a tu: guanyar més 
diners o cuidar els teus 
treballadors?
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FITXA 2.7. Dones que volen salvar el planeta

+13 anys

VANDANA SHIVA
(ÍNDIA)

Durant la dècada dels anys setanta, va participar en el moviment 
Chipko, que va ser una mobilització no violenta fonamentalment de 
dones que s’abraçaven als arbres per evitar-ne la tala. És una incan-
sable lluitadora per la sobirania alimentària i l’agroecologia, i una te-
òrica de l’ecofeminisme. 

“Un grapat de multinacionals i països poderosos busquen controlar 
els recursos de la terra i volen vendre la nostra aigua, els nostres gens, 
les nostres cèl·lules, els nostres òrgans, el coneixement, les cultures i 
el nostre futur.”

WANGARI MUTA MAATHAI
(KENYA)

El 1977 va fundar el Moviment Cinturó Verd (Green Belt Movement), una 
organització que té com a objectiu plantar arbres amb finalitats am-
bientals i alhora facilitar la vida a les dones i empoderar-les. Va ser 
una biòloga, política, activista ecologista i feminista, i la primera dona 
a rebre un Premi Nobel de la Pau.

“Els éssers humans passem tant temps acumulant, trepitjant, negant 
altres persones. No obstant això, qui són els que ens inspiren fins i tot 
quan ja són morts? Aquells que van servir els altres.”
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SHEILA WATT-CLOUTIER
(CANADÀ)

És una activista inuit canadenca. Ha treballat per visibilitzar els proble-
mes socials i ambientals que afecten els inuits, com ara els contami-
nants orgànics i l’escalfament global.

“El dret al fred és el dret dels inuits a protegir el seu model de vida de 
l’amenaça del canvi climàtic.”

GRETA THUNBERG
(SUÈCIA)

Activista ambiental sueca que va començar a manifestar-se cada 
dia davant del Parlament suec per reclamar un compromís amb el 
medi ambient i la sostenibilitat. D’aquesta vaga escolar va sorgir el 
moviment Fridays for Future.

“Em dic Greta Thunberg, tinc quinze anys i soc de Suècia. Vostès no-
més parlen de creixement econòmic verd i etern, perquè tenen mas-
sa por de no ser populars...”

BERTA CÁCERES
(HONDURAS)

Va ser una líder indígena lenca, feminista i activista ambiental hondu-
renya. Va ser cofundadora del Consell Cívic d’Organitzacions Populars 
i Indígenes d’Hondures (COPINH), una organització dedicada a la de-
fensa del medi, de la cultura lenca i a millorar les condicions de vida 
de la població. 

“No és fàcil ser dona dirigint processos de resistència indígena. En una 
societat increïblement patriarcal, les dones estem molt exposades, 
hem d’enfrontar-nos a circumstàncies de molt risc, campanyes mas-
clistes i misogínia.”
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FITXA 2.8. Obesitat i grassofòbia,  
qui té el problema?

+13 anys

A Catalunya i en altres països i ciutats d’arreu 
del món s’ha aplicat un impost a les begudes 

ensucrades per combatre l’augment d’obesitat. 

Els canvis d’estils de vida que hi ha hagut les 
últimes dècades han provocat un increment de 

la prevalença de moltes malalties cròniques, com 
ara l’obesitat o la diabetis. 

Els polítics haurien de destinar menys diners a 
educació per a la salut i més a noves vies verdes 

a la ciutat perquè la gent pogués fer exercici i tenir 
una vida saludable.

AFIRMACIONS
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La publicitat ha jugat un paper clau en l’augment 
del consum de productes ensucrats.

La grassofòbia està directament relacionada 
amb els estereotips de gènere i la violència que 

s’exerceix sobre les persones grasses està lligada 
a la misogínia (en què a la dona se li exigeix molt 

més que a l’home).

Un nivell socioeconòmic més baix s’associa a 
un índex de massa corporal més gran a causa 
dels seus efectes sobre l’angoixa i la posterior 

alimentació emocional.

L’estrès que significa viure amb inseguretat 
alimentària i les adaptacions del cos a les 

restriccions d’aliments són una causa directa de 
sobrepès i d’obesitat.
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Les persones poden estar grasses o ser grasses.

La grassofòbia no és un problema personal, sinó 
un problema social o polític que cal treballar.

És més important investigar i tractar les persones 
obeses per causes genètiques que no pas les 

persones obeses pels seus hàbits.
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BLOC 3: MATERIALS DE SUPORT
ALIMENTACIÓ I ENTORN

NOM DE L'ACTIVITAT MATERIALS DE SUPORT PÀG

3.1 Les fruites i les hortalisses de temporada
Imatges de fruites i verdures de referència
Calendari de fruites i verdures de temporada
Quan plantem i quan mengem?

76

3.2 Fem sucs de colors Receptes de sucs de fruites i verdures 80

3.3 Un esmorzar de colors per als més petits Exemples d’esmorzars de fruites i verdures de 
temporada 83

3.4 Aliments quilomètrics: el viatge dels 
aliments del menjador

Taula de referència: l’origen dels productes i 
quilòmetres que viatgen
Model de taula per a recollir els resultats

87

3.5 La lletra petita de les amanides
Calendari d’hortalisses i fruites de temporada
Recepta de les amanides per a cada grup
Model de fitxa d’informació

90

3.6 L’energia que consumeixen les pomes
Taula de recollida de dades de consum de pomes
Taula del cas d’estudi “Quan l’om demana peres”

93

3.7
Visions sobre el canvi climàtic: 
l’alimentació com a eina de 
transformació

Material informatiu sobre les tres visions 95

3.8 Anem a espigolar els camps: els 
excedents a les finques productives

      Educació infantil        Educació primària        Educació secundària
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FITXA 3.1. Les fruites i hortalisses de temporada
Imatges exemple de fruites i verdures (a descarregar per internet)

Un exemple:

3 a 5 anys

PASTANAGA
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Calendari de fruites i verdures de temporada
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3 a 5 anys

Ingredients per a 4 gots

- 120 g de pastanagues
- 1 poma
- Unes fulles de menta fresca.

Ingredients

 - 2 kiwis
 - 1 tros de cogombre
 - 1 poma
 - 2 pastanagues
 - 1 plàtan
 - 300g de maduixes
 - 3 taronges

Descripció

 - Renteu bé les pastanagues o peleu-les 
amb un pelador.

 - Utilitzeu una liquadora per liquar els sucs 
per separat. Si no teniu liquadora, es pot 
passar per una picadora i després passar 
tota la pasta per un colador xinès.

 - Si us queda molt espès, afegiu-hi uns 
quants glaçons de gel o una mica de suc 
de llimona.

 - Trossegeu les fulles de menta tan petites 
com sigui possible i afegiu-les per sobre 
del suc.

Descripció

 - Talleu i peleu totes les fruites i el cogombre 
excepte les taronges, que només les heu 
de tallar per la meitat.

 - Prepareu amb les taronges i reserveu-lo.

 - Liqüeu la poma i reserveu-ne el suc.

 - Poseu la resta de fruites en una safata 
sense que es toquin les peces. Congeleu-
les durant un parell d’hores.

 - Un cop congelat barrejar les maduixes 
amb suc de taronja i fer un batut espès. 
Poseu-ho en el got.

 - Feu un batut amb les pastanagues, el 
plàtan i el suc de taronja. Afegiu-lo al got.

 - Per al tercer batut barregeu el kiwi i el 
cogombre amb suc de poma. Acabeu 
d’omplir el got.

SUC DE PASTANAGA 
I POMA

BATUT DE FRUITES  
TRES COLORS:  
EL BATUT SEMÀFOR

FITXA 3.2. Fem sucs de colors
Receptes de sucs de fruites i verdures de temporada
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Ingredients

 - 1 plàtan
 - 1 tassa de iogurt natural
 - 1 cullerada de mel
 - 1 tassa de nabius o 2 tasses de maduixes 
tallades (segons el batut)

 - Suc de taronja (per incorporar-la a l’hora 
de prendre’l)

Ingredients

 - 1 tassa de maduixes
 - ¼ de tassa de llet o llet vegetal (que 
espesseix millor i és més dolça)

 - 1/3 tassa de maduixes o de maduixa–
plàtan iogurt

 - 2 glaçons de gel
 - 1/8 culleradeta de llavors de xia

Descripció

 - Feu un puré amb els ingredients

 - Poseu el puré en una bossa per anar al 
congelador. Treure l’aire i tanqueu-la 
hermèticament.

 - Traieu-la del congelador unes quantes 
hores abans de prendre el batut. 

 - Barregeu un suc de taronja al puré  
i serviu-ho.

Descripció

 - Bateu tots els ingredients i afegiu-hi les 
llavors de xia al gust.

BATUT DE MADUIXES  
I NABIUS

BATUT DE MADUIXA  
AMB LLAVORS DE XIA
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Ingredients

 - 1 plàtan
 - 1 tassa d’espinacs frescos
 - 1 tassa de gel
 - 3 cullerades de llavors de xia
 - 1 tassa de llet (la recepta porta llet 
d’ametlles)

 - 2 cullerades de cacau en pols sense sucre
 - 1/2 cullereta d’extracte de vainilla
 - Mel (opcional per endolcir-lo)

Descripció

 - Bateu tots els ingredients a la liquadora 
fins que quedi ben suau. Si utilitzeu el 
plàtan congelat, no us farà falta el gel.

BATUT DE XOCOLATA 
AMB SORPRESA VERDA
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FITXA 3.3. Un esmorzar de colors per als més petits
Receptes d’exemples d’esmorzars de fruites i verdures.

6 a 9 anys

Ingredients

 - Bastonets per a les broquetes
 - 1 kg de maduixots
 - 1 plàtan
 - 8 grans de raïm negre
 - 1 poma
 - 1 kiwi
 - El suc de ½ llimona

Descripció

 - Peleu i netegeu la fruita amb molta cura i 
talleu-la a quadrets.

 - Ruixeu la poma amb el suc de la ½ llimona 
perquè no s’oxidi. Col·loqueu-la en els 
bastonets de forma atractiva combinant 
els colors. 
 
Exemple: Poma – kiwi – raïm negre – 
plàtan – maduixots.

 - Reserveu les broquetes a la nevera fins al 
moment de servir-les.

BROQUETES  
DE FRUITA

Ingredients

 - 200g de flocs de civada
 - 1 got de llet de vaca o vegetal
 - Fruites diverses
 - Llavors de lli i xia

Descripció

 - Barregeu les llavors de lli i xia amb els flocs 
de civada i poseu-les en remull durant 10 
minuts amb llet o aigua.

 - Coeu la barreja durant 5 minuts.

 - Serviu-lo en un bol i acompanyeu-lo de 
fruites diferents, com ara poma, gerds, 
nabius o maduixes.

“PORRIDGE” AMB 
CIVADA I FRUITA
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Ingredients

 - 250 g de farina d’ametlla
 - 3 plàtans madurs
 - 2 ous
 - Canyella al gust
 - 1 cullera petita de bicarbonat
 - 1 cullera petita de vinagre de poma
 - Opcional: nous trossejades, panses o 
llavors de xocolata.

Descripció

 -  Feu rodanxes dels plàtans i poseu-les al 
congelador.

 - Preescalfeu el forn a 180 ºC.

 - Tritureu tots els ingredients, excepte els 
opcionals, fins a aconseguir una massa 
homogènia.

 - Afegiu-hi els ingredients opcionals i 
barregeu-los amb la massa.

 - Unteu un motlle rectangular amb una 
mica d’oli de coco verge i aboqueu-hi la 
massa. Enforneu-ho 40-45 minuts. Retireu 
el pa del forn i deixeu que refredi una mica 
abans de reservar-lo.

PA DE PLÀTAN

Ingredients

 - 1 plàtan madur
 - 8 galetes (tipus Maria)
 - Coco ratllat
 - Canyella en pols

Descripció

 - En un bol, aixafeu molt bé el plàtan i 
afegiu-hi un bon polsim de canyella al 
gust. Reserveu-ho.

 - Piqueu les galetes. Ho podeu fer directament 
al morter o posant les galetes en una bossa 
de plàstic. Tanqueu la bossa i piqueu-la 
amb el corró fins que us quedin ben fines.

 - Incorporeu les galetes al bol del plàtan.

 - Hi podeu afegir més galetes i canyella 
segons com us quedi la massa. Nosaltres 
hi hem afegit coco ratllat per espessir la 
massa. Un cop ho tingueu ben barrejat i 
amb una massa consistent, però no dura, 
poseu el bol a la nevera.

 - Deixeu-lo a la nevera aproximadament 30 
minuts. Prepareu un bol o plat fondo amb 
el coco ratllat.

 - Traieu la massa de la nevera, feu-ne 
boletes (no gaire grans) i arrebosseu-les 
amb el coco ratllat.

 - Guardeu les boles a la nevera perquè 
tinguin més consistència.

BOLES DE PLÀTAN, 
GALETES I COCO
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Ingredients

 - 3 kiwis
 - 1 llimona
 - Sucre

Descripció

 - Barregeu els trossos de kiwi amb una mica 
de suc de llimona i una cullerada gran de 
sucre.

 - Tritureu-ho tot fins a obtenir un puré i 
deixeu-ho dins un motlle de gelat.

 - Poseu-ho al congelador i, al cap d’unes 
horetes... A menjar!

GELAT DE KIWI

Ingredients

 - 1 poma
 - Xocolata 75 %
 - Opcional per decorar: fruites seques, 
caramels de colors, Lacasitos...

Descripció

 - Trenqueu la xocolata en trossets petits i 
desfeu-la al bany maria.

 - Punxeu una poma amb un bastonet de 
broqueta i banyeu-la a la xocolata.

 - Enganxeu-hi a sobre els ingredients 
opcionals de decoració i deixeu que 
refredi.

POMA AMB XOCOLATA

Ingredients

 - Plàtans
 - Nata
 - Suc de llimona
 - Galetes per acompanyar

Descripció

 - Tritureu els plàtans i barregeu-los amb la 
nata, el sucre i el suc de llimona.

 - Remeneu-ho ben remenat, deixeu-ho a la 
nevera unes quantes hores i traieu-ho just 
abans de menjar.

 - Es pot acompanyar amb galetes i...  
bon profit!

MOUSSE DE PLÀTAN
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Ingredients

 - 1 got de iogurt natural
 - 1 got de llet de coco
 - 1 tassa de gerds
 - La pela d’una llimona
 - 2 cullerades de suc de llimona
 - ¼ de got de llavors de xia
 - ½ cullerada de mel

Descripció

 - Trossegeu els gerds en dues o tres parts.

 - En un bol gros, afegiu els ingredients 
(excepte les llavors de xia) i barregeu-los bé:

 - Amb una mà de morter, tritureu les llavors 
de xia i afegiu-les a la barreja.

 - Tapeu el bol i poseu-lo a la nevera durant 
almenys 8 hores.

 - Serviu el púding en gots o tasses i 
decoreu-lo amb gerds per sobre.

PÚDING DE XIA  
AMB GERDS

Ingredients

 - 1 Magrana
 - Suc d’una llimona

Descripció

 - Talleu la magrana en 4 trossos.

 - Obriu-ne una mica els talls i desgraneu-los 
amb cura que no es trenquin.

 - Si en feu els talls, els nens poden desgranar-
la i els resultarà fins i tot divertit. Quedaran 
una mica tenyits pel suc vermellós i haureu 
de vigilar que no es mengin tots els grans 
abans de posar-los al bol!

 - Afegiu-hi el suc de la llimona i barregeu-ho.

 - Per servir-ho podeu fer que als seus plats 
creïn formes i dibuixos divertits i els decorin 
amb altres fruites, com ara mandarina o 
gerds.

MAGRANA AMB LLIMONA

Amb la fruita es poden fer mil formes! Les que més ens agradin. Només cal tallar la 
fruita amb les diverses formes dels ulls, les ales, el nas i el cos.

FRUITES DIVERTIDES
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FITXA 3.4. Aliments quilomètrics:  
el viatge dels aliments del menjador
Taula de referència: l’origen dels productes i quilòmetres que viatgen

Producte Km recorreguts de mitjana Països principals d'origen

Verdures, fruita i llegums 5034 km França, Portugal i Tailàndia

Cereals 4234 km Brasil, França, EUA i 
l’Argentina

Arròs 1570km Espanya, Vietnam i la Xina

Soja 6941 km L’Argentina i el Brasil

Cigrons 2330 km Mèxic

Peix 6787 km L’Argentina, el Marroc, la 
Xina, França i Portugal

Porc 1720 km França, Països Baixos i 
Hongria

Carn i preparats càrnics 2380 km França, el Brasil, Alemanya i 
Països Baixos

Lactis i ous 1339 km França, Portugal i 
Alemanya

Sucre 3216 km França, l’Índia i Portugal

Cafè i cacau 6227 km Vietnam, Alemanya, el 
Brasil i Països Baixos

Font: https://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm

6 a 9 anys
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Model de taula per a recollir els resultats

Producte Plats del menú Ingredients On s’han 
comprat?

1r plat

2n plat

Postres
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Producte Origen del 
producte

Ha tingut 
cap mena de 

transformació o 
manipulació?

A on?

Quilòmetres 
totals recorreguts
(origen-menjador 

escolar)
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FITXA 3.5. La lletra petita de les amanides

10 a 12 anys

Calendari d’hortalisses i fruites de temporada
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Recepta de l’amanida per a cada grup

Grup:

Nom de les persones integrants:

NOM DE L’AMANIDA:

Estació de l’any:

INGREDIENTS Qui se n’encarrega? On el comprarà?

Ex. Enciam Ex. Pepito Ex. Mercat
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Model de fitxa d’informació

Producte:

Preu:

D’on ve?

On l’hem comprat?

Qui l’ha produït?

Com l’ha produït?

És un producte ecològic?   SÍ           NO
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FITXA 3.6. L’energia que consumeixen les pomes
Model de fitxa de recull de dades

10 a 12 anys

Nom i cognoms:

Dades recollides amb data:

Quantes pomes s'han consumit a 
casa teva

Quantes se n’ha menjat cadascú cada dia, 
tant a casa com a l’escola o a la feina

Valora la qualitat de les pomes  
(amb una nota del 0 al 10)

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

On s'han comprat les pomes?

D'on venen les pomes que heu comprat?

Qui ha produït les pomes que heu comprat?
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Taula cas d’estudi “Quan l’om demana peres”
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FITXA 3.7. Visions sobre el canvi climàtic: 
l’alimentació com a eina de transformació
Material informatiu sobre les tres visions: per a començar a la investigació.

Les següents fitxes són un resum extret de l’activitat “Visions sobre canvi climàtic” referència a l’enllaç 
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/3-experiencies/el-llibre-de-les-activitats-dagroecologia-es-
colar-del-pde/

+13 anys

TECNO-OPTIMISTA
CAUSES PRINCIPALS DEL CANVI CLIMÀTIC:

 - Transport

 - Indústria

FONTS D’EMISSIÓ:

 - 50% Transport

 - 30 % fàbriques

 - 10% Escalfament i il·luminació llars

 - 10% Pèrdues en emmagatzematge i 
transport de l’energia

TECNO-OPTIMISTA
SOLUCIONS PER A EVITAR LES EMISSIONS:

 - Ús de transport públic, comunitari

 - Bicicletes i cotxes elèctrics

 - Ús responsable de l’electricitat a les llars 
(abaixar el consum i utilitzar alternatives 
de baix consum o amb eficiència 
energètica)

 - Priorització d’obtenció d’energia 
mitjançant energies renovables
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TECNO-OPTIMISTA
POLÍTIQUES MUNDIALS PER A CONTROLAR 
L’EMISSIÓ DE GASOS:

 - Protocol de Kyoto (2000): es va acordar 
tornar a les emissions de 1990 creant el 
mercat de les emissions amb els drets 
d’emissions que els pobres no consumien 
perquè no tenien desenvolupada la seva 
indústria.

 - Mecanismes de Desenvolupament Net, 
que permet que les empreses i governs 
del Nord, per compensar emissions, 
inverteixin en projectes embornals, que 
consumeixin GEH, com ara plantacions 
(eucaliptus, biodièsel, etc.).

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
CAUSES PRINCIPALS DEL CANVI CLIMÀTIC:

 - Agroindústria

 - Transport associat a la indústria 
agroalimentària

 - Indústria general

FONTS D’EMISSIÓ:

 - 20% Producció de pinsos, ús de 
pesticides, incendis relacionats amb usos 
agrícoles

 - 30% Transport de mercaderies 
agroalimentàries i processament de 
pinsos i aliments

 - 20% Altres tipus d’indústria

 - 10% Escalfament i il·luminació llars

 - 10% Pèrdues en emmagatzematge i 
transport de l’energia
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SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
COM S’EXPLICA QUE EL 50% SIGUI DE L’IN-
DÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA?

La producció agrícola que més augmenta 
al món és la que produeix a gran escala 
pinso per als animals, i això es fa ampliant 
la “frontera agrícola” i amb inputs químics.

 - Producció de pinsos a gran escala

 - Destrucció d’ecosistemes per a la 
producció

 - Introducció, ús i abús de productes 
químics als ecosistemes per la irrigació i 
fertilització

 - Produccions en massa de productes 
carnis

 - El transport quilomètric que hi pot haver 
entre una zona de producció (per 
exemple, el Brasil), una d’engreixament 
d’animals (per exemple, Texas) i el consum 
(per exemple, casa nostra) explica bona 
part del combustible que consumeix la 
indústria agroalimentària globalitzada.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
QUINES SON LES SOLUCIONS?

 - Producció ecològica

 - Ramaderia poc intensiva

 - Mercats de proximitat

 - Poder en mans dels petits camperols

 - Reducció del consum de carn
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GEO-ENGINYERIA
CAUSES PRINCIPALS DEL CANVI CLIMÀTIC:

 - No ens importen les causes, sinó les 
solucions. El canvi climàtic és una realitat 
avui dia i hem de crear solucions per 
combatre’l

SOLUCIONS DE L’ENGINYERIA:

 - “Maneig de la radiació solar” (augment 
de la reflexió solar amb coses blanques)

 - “Supressió de CO2 de l’atmosfera”.

 - Pantalles solars en naus en òrbita

 - Aerosols de sulfat per crear superfícies 
blanques a l’estratosfera.

 - Núvols blancs evaporant aigua de mar.

 - Biochar.

 - Fertilització d’oceans.

 - Canvi de l’acidesa dels mars.

Recursos per conèixer els discursos
Llibres i documents:

 - Bender, L., Burns, S., y David, L. (Productors), y Guggenheim, D. (Director). (2006). Una verdad incómoda. 
[Pel·lícula] USA: Paramount Classics.

 - ETC (2010). Los esfuerzos por Remendar al planeta Caos climático en la era de la Geoingeniería. 
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/publication/pdf_file/RetoolingPlanet_Agosto2010.pdf.

 - GRAIN, Entrepueblos, ODG, XCS y VsF. (2009). Cocinando el planeta. Hechos, cifras y propuestas sobre 
cambio climático y sistema alimentario global (1a ed.). Barcelona. https://www.grain.org/article/entries/4171-
cocinando-el-planeta)

 - Muñiz, M.; Miralles, J. Guia per veure en DVD: Una veritat incòmoda. Catalunya: Fundació Terra.  
http://www.ecoterra.org/articulos99es.html.

Pàgines web:

 - Vía Campesina. http://www.viacampesina.org/sp/

 - El clima no està en venda. http://elclimanoestaenvenda.wordpress.com/.

 - Geoingeniería. http://www.etcgroup.org/es/issues/climate-eoengineering.

 - Economicas FCE (2011). Posibles soluciones de la Geoingeniería al Cambio Climático.  
https://actualidadfce.blogspot.com/2011/09/posibles-soluciones-desde-la_26.html

FITXA 3.7.
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BLOC 4: MATERIALS DE SUPORT
ALIMENTACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

NOM DE L'ACTIVITAT MATERIALS DE SUPORT PÀG

4.1 El menú de l’escola: què mengem? Exemples d’ideogrames 100

4.2 Què mengem a la tardor?  
I a la primavera?

4.3 Amanides de temporada

Calendari d’hortalisses i fruites de temporada
Exemple de fitxa de recull d’ingredients i estris
Exemple de receptes d’amanides
Exemple de full de criteri

101

4.4 Acompanyem als petits a menjar Diari d’acompanyament 108

4.5 Les festes de l’escola més sostenibles
Taules de dades
Entrevista persona responsable de la celebració
Taules i materials informatius sobre alternatives

109

4.6 Quin iogurt volem a l’escola?
Receptes de iogurt i de quallada
Fitxa d’investigació
Exemple de taula comparativa

115

4.7 Diagnosi participativa del menjador 
escolar

Taula de referència per a la diagnosi  
(ítems i indicadors) 120

4.8 Esmorzars sans, justos i sostenibles
Targetes del joc de rol
Fitxes dels productes

122

      Educació infantil        Educació primària        Educació secundària
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FITXA 4.1. El menú de l’escola: què mengem?
Exemples d’ideogrames

3 a 5 anys

FRUITA VERDURA

Llista de possibles ideogrames per baixar d’internet i crear a classe. (Una altra possibilitat és crear 
els ideogrames directament amb els infants, que ells mateixos facin el dibuix i el pintin)

- Carn     - Llegums
- Peix     - Hort
- Làctics    - Granja
- Cerels, plats i pastes  - Indústria

100



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

FITXA 4.3. Amanides de temporada

Calendari d’hortalisses i fruites de temporada

6 a 9 anys
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Exemple de fitxa de recull de receptes i ingredients

Nom de l’equip:

Noms i cognoms dels integrants del grup:

Nom de l’amanida:

Nom de la persona portaveu de l’equip:

Ingredients necessaris per a l’amanida Ingredients necessaris per a la vinagreta

Estris de cuina necessaris
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Exemple de receptes d’amanides

Ingredients (4-6 persones)

 - 2-3 tomàquets
 - 60 g de ruca
 - 2 boles de mozzarella
 - Pebre negre
 - Sal
 - Oli d’oliva verge extra
 - Alfàbrega fresca
 - 1 dent d’all
 - ½ préssec o 2 cullerades de confitura de 
préssec

Descripció

 - Prepareu en primer lloc la vinagreta 
de préssec i alfàbrega. Peleu i talleu el 
préssec en trossos ben petits i reserveu-
los. Piqueu la dent d’all ben petita igual 
que l’alfàbrega. Poseu tots els ingredients 
de la vinagreta en un pot petit amb tapa i 
remeneu-lo amb força. Deixeu la vinagreta 
a la nevera per servir-la ben freda.

 - Talleu el tomàquet i la mozzarella a 
rodanxes tan primes com pugueu.

 - Netegeu la ruca i eixugueu-la bé amb una 
centrifugadora o un escorredor.

 - Presenteu l’amanida amb originalitat i ja 
estem llestos per gaudir!

AMANIDA DE TOMÀQUET, 
RUCA I VINAGRETA DE 
PRÉSSEC I ALFÀBREGA

AMANIDES DE PRIMAVERA

Ingredients (4-6 persones)

 -  200 g d’enciam
 - 1 manat d’espàrrecs
 - 16 maduixes
 - ¼ de ceba morada
 - 3-4 llesques de pa
 - 80 g de formatge d’ovella curat (opcional)
 - 60 g d’oli d’oliva verge extra
 - 20 g de vinagre de Xerès
 - Sal

Descripció

 - Renteu l’enciam i eixugueu-lo amb una 
centrifugadora o escorredor.

 - Traieu el peu dels espàrrecs per la part que 
es trenca sola i renteu-los. Amb l’ajuda d’un 
pelador de verdures, talleu-los molt fins.

 - Peleu i piqueu la ceba morada i poseu-la en 
remull amb aigua per suavitzar-ne el gust.

 - Netegeu les maduixes i talleu-les per la 
meitat.

 - Barregeu en un pot petit amb tapa la sal, 
l’oli i el vinagre per preparar la vinagreta que 
posareu per sobre de l’amanida.

 - Col·loqueu els ingredients en un bol o una 
safata de manera original i ja estem llestos 
per dinar.

AMANIDA DE MADUIXES  
I ESPÀRRECS VERDS
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Ingredients (4-6 persones)

 - 2 xicoires
 - 8 figues
 - 200 g de formatge feta
 - 30-40 avellanes torrades
 - 1 culleradeta de sèsam negre
 - Sal
 - 60 g d’oli d’oliva verge extra
 - 20 g de vinagre de Xerès
 - 30 g de mel

Descripció

 - Retireu les fulles externes de la xicoira, 
renteu-la i talleu-la a la juliana ampla.

 - Renteu bé les figues i talleu-ne el peduncle. 
Després, talleu-les a quarts. Si voleu, les 
podeu pelar.

 - Talleu el formatge feta a daus i trossegeu 
les avellanes.

 - Prepareu la vinagreta afegint-ne els 
ingredients en un pot petit amb tapa i 
remenant-lo bé.

 - Presenteu l’amanida amb originalitat i ja 
estem llestos per gaudir!

AMANIDA DE XICOIRA, 
FIGUES I FORMATGE 
FETA

Amanides de TARDOR

Ingredients

 - 250 g d’enciam d’hivern o escarola
 - 1 alvocat
 - 1 pastanaga
 - ½ magrana
 - 100 g d’ametlles
 - Sal
 - Oli d’oliva verge extra
 - Vinagre de Mòdena
 - Suc de magrana

Descripció

 - Renteu i eixugueu l’enciam amb l’ajuda 
d’una centrifugadora o un escorredor. 
Talleu-lo al gust.

 - Peleu i talleu l’alvocat i reserveu-lo.

 - Peleu i ratlleu la pastanaga amb l’ajuda 
del ratllador i reserveu-la.

 - Netegeu i separeu els grans de la 
magrana i reserveu-los. Aprofiteu per 
recollir el suc que en cau mentre peleu 
la magrana en un plat per utilitzar-lo a la 
vinagreta.

 - Prepareu la vinagreta en un pot amb tapa 
remenant amb força tots els ingredients 
(oli, vinagre, sal i suc de la magrana).

 - Presenteu l’amanida amb originalitat i ja 
estem llestos per gaudir!

AMANIDA AMB 
MAGRANA
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Ingredients (4-6 persones)

 - ½ escarola o enciam d’hivern
 - 1 col llombarda
 - 2 pastanagues
 - 1 remolatxa
 - 1 ceba tendra
 - Olives negres
 - Sal
 - Oli d’oliva verge extra
 - Vinagre de Mòdena
 - Suc de llimona
 - Orenga

Descripció

 - Renteu i eixugueu l’enciam amb l’ajuda 
d’una centrifugadora o un escorredor. 
Talleu-lo al gust.

 - Peleu i ratlleu la pastanaga amb l’ajuda 
del ratllador i reserveu-la. Feu el mateix 
amb la remolatxa.

 - Talleu la col llombarda a juliana molt fina.

 - Talleu la ceba tendra molt fina i poseu-la 
en remull en un bol amb aigua perquè se’n 
suavitzi el gust.

 - Prepareu la vinagreta en un pot amb tapa 
remenant amb força tots els ingredients 
(oli, vinagre, sal i suc de llimona).

 - Presenteu l’amanida amb originalitat i ja 
estem llestos per gaudir!

AMANIDA AMB 
COL LLOMBARDA I 
PASTANAGUES
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Exemple de full d’avaluació de criteris

Amanida 1: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Originalitat 1 2 3 4 5

Presentació 1 2 3 4 5

Gust 1 2 3 4 5

Ús ingredients de temporada 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Amanida 2: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Ex. Originalitat 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Amanida 3: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Ex. Originalitat 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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FITXA 4.4. Acompanyem als petits a menjar
Diari d’acompanyament

6 a 9 anys

DIA 1                                                                                                              Data:

Què hi ha per dinar?

 Verdura

 Cereals, pa, pasta, arròs...

 Llegums: llenties, cigrons, pèsols, mongetes

 Carn: pollastre, salsitxes, filet...

 Peix

 Llet, iogurt, formatge

 Fruita

Què podem explicar sobre el dinar d'avui?

 Ve d'una granja

 Ve d'un hort

 Ve d'una indústria

 Ve del mar

 És ecològic i bo pel planeta

Què ha passat avuí?

Ens hem rentat les mans?       SÍ     NO

Us ha agradat el menjar?       SÍ     NO

L'has ajudat a alguna cosa?       SÍ     NO

Altres observacions:
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FITXA 4.5. Les festes a l’escola més sostenibles
Taules de recol·lecció de dades

10 a 12 anys

Què es menja?

Feu un llistat de tots els productes que es mengin:

Feu un llistat de totes les begudes que s'ofereixin:

Quina quantitat de cada producte hi ha disponible?

Producte Quantitat
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Quins materials s'utilitzen?

Per a quantes persones estava pensada la celebració?
Compteu quantes persones hi ha presents a la celebració

Hi ha decoració?  SÍ     NO

De quin tipus?

 Comprada

 Artesanal (feta a mà)

 Reutilitzada

 De plàstic

 De paper-cartró

 D'un sol ús

 De diversos usos

 D'altres materials. Quins?

 Altres tipus. Quins?

Com estan parades les taules?
Compteu i apunteu quantitat i tipus de materials reciclables, materials d'us son ús, materials reutilitzables...

Quantitat Tipus de materials

Estovalles

Coberts

Plats

Gots

Altres

Altres observacions
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Els residus que es generen

Ha sobrat menjar?  SÍ     NO

Quins?

Han sobrat paquets tancats que es puguin 
utilitzar en una altre ocasió?

 SÍ     NO

Quins?

Quina quantitat de residu s'ha generat per tipus

Tipus de residu Quantitat

Plàstic

Paper-cartró

Vidre

Orgànica

Rebuig

Altres

Altres observacions
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Entrevista a persona responsable de la celebració

Entrevista

Nom i cognom persona responsable de la celebració:

Càrrec:

Què esteu celebrant?

Quines persones estan convidades?

Quantes persones estan convidades?

Qui ha escollit el que es menja en aquesta celebració?

Com s'ha decidit el que es menja?

Per què es menja això i no alguna altre cosa?

Qui l'ha comprat?

Quin l'ha cuinat o preparat?

Quant ha costat?
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Materials informatius sobre alternatives

Festes sostenibles i saludables

Què mengem?

 - Fem menjars de colors vius a conjunt amb la decoració

 - Fruites i verdures fresques i de temporada

 - Comprem productes de temporada i de proximitat, productes a granel o amb poc envàs.

 - Salses i amaniments per posar en l’últim moment

 - Preveure les quantitats segons els comensals. Abans de comprar, llistem què creiem que ens farà 
falta i què no. Comprem la quantitat justa.

 - Alguns exemples de menjars salats (bastonets de pastanaga o d’altres hortalisses, broquetes de 
cirerols amb formatge, olives i dàtils, crispetes, daus de formatge i de pernil cuit, fruites seques, 
guacamole amb nachos, hummus (paté de cigrons) amb bastonets...

 - Alguns exemples de menjars dolços (bols de fruites dessecades: panses, prunes seques, orellanes, 
plàtans, macedònia, broquetes de fruites fresques, compota de poma, de pera, gelatines...)

 - Cal preveure les necessitats alimentàries especials i fer aquestes persones partícips de la festa. 
Tenint en compte que la gran majoria dels plats els pugui menjar tothom

Què bevem?

 - Servir les begudes a la temperatura adequada. O afegir decoració als gots per fer-ho més 
especial.

 - Alguns exemples de begudes: Batut de llet o iogurt amb fruites, aigua amb rodanxes de taronja, 
llimona o llima, sucs de fruites naturals, llet merengada (cuita amb canyella i llimona)

Com ho servim?

 - Decoració dels plats amb formes i colors originals

 - Introduïm menjars que normalment no es mengen

 - Plats, gots i coberts reutilitzables o com a mínim compostables.

 - Marcar els gots i els coberts per a cada convidat (es pot preveure una activitat per preparar-ho)

Com decorem?

 - Dissenyar i crear les decoracions amb l’alumnat.

 - Utilitzar materials reciclats o com a mínim compostables.

 - Crear decoracions que siguin de més d’un ús.

 - Fer festes temàtiques i decorar-ho tot (menjar inclòs) segons la temàtica
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Com ho organitzem?

 - Oferim un espai adequat, amb materials i propostes atractives, i deixem que els infants es 
diverteixin i aprenguin jugant.

 - Pensar en jocs i dinàmiques en què participi tothom (infants i adults) per sentir-ho especial

Com es prepara la festa?

 - Celebrar només un aniversari al mes i ajuntar diversos aniversaris en un dia.

 - Dedicar temps a l’espai de classe per organitzar la celebració o la festa i pensar en el menjar, 
l’organització, els materials, etc. per fer partícips i responsables l’alumnat.

 - Crear un ritual al voltant dels aniversaris que sempre se celebri de la mateixa manera i on sigui la 
persona protagonista la persona que fa els anys.

Com es prepara el menjar?

 - Es pot preveure la preparació dels pastissos d’aniversari com a activitat a l’aula. Així com també la 
preparació d’algun dels menjars que s’oferiran.

 - Es pot fer partícip les famílies repartint les receptes que es prepararan i portant els aliments 
preparats en carmanyoles.
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FITXA 4.6. Quin iogurt volem a l’escola?
Receptes de iogurt i de quallada

Ingredients (per a 6 iogurts):

 - 1 iogurt (millor de bona qualitat, sense 
conservants ni aromatitzants)

 - ½ l de llet (millor si és sencera de vaca per 
aconseguir millor consistència)

 - Opcional: confitura, sucre, flocs de civada i 
llavors de xia, gerds...

Estris de cuina necessaris:

 - 1 bol per fer la barreja

 - 1 cullera de fusta o batedora manual

 - 1 olla petita

 - 1 termòmetre de cuina

 - 1 termos de ½ l

 - 1 tovallola

Elaboració:

 - Escalfeu la llet a foc suau. Just abans que 
comenci a bullir, aparteu-la del foc i deixeu 
que la temperatura baixi fins als 45 ºC

 - Poseu el iogurt en un bol. Quan la llet 
estigui a la temperatura desitjada, diluïu-hi 
el iogurt.

 - Barregeu bé el iogurt amb la llet perquè 
quedi uniforme.

 - Si teniu un termos, ompliu-lo amb la 
barreja. Si no, afegiu-la en un pot amb 
tapa. Cobriu el recipient amb la tovallola 
i poseu-lo en un lloc càlid on pugui estar-
s’hi 12 hores.

 - Ja teniu el iogurt llest! No oblideu posar-lo 
a la nevera..

Alguns consells:

 - Si voleu aconseguir millor espessor, hi 
podeu afegir una cullerada de llet en pols.

 - A la barreja de llet i iogurt, hi podeu afegir 
melmelada, fruita, flocs de civada, sucre o 
el que vulgueu. Us quedarà un iogurt ben 
original i sa.

IOGURT ARTESÀ  
SENSE IOGURTERA

10 a 12 anys
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Ingredients (per a 7 quallades):

 - 1 litre de llet sencera

 - 50 g de llet en pols sencera

 - 6 gotes de quall per pot (si no tens quall, 
pots fer servir suc de llimona o vinagre)

 - Sal
*El quall es pot aconseguir  
  a les farmàcies sota comanda.

Estris de cuina necessaris:

 - 1 olla petita

 - 1 termòmetre de cuina

 - 7 pots (preferiblement de ceràmica)

Elaboració:

 - Escalfeu la llet a foc suau. Just abans que 
comenci a bullir, aparteu-la del foc i deixeu 
que la temperatura baixi fins als 54 ºC.

 - Retireu l’olla del foc i afegiu-hi la llet 
en pols. Barregeu-ho fins que quedi 
homogeni.

 - Poseu la barreja als pots i afegiu 6 gotes 
de quall per a cada pot.

 - Tapeu-los amb paper d’alumini i deixeu-
los en repòs sense corrents d’aire.

 - En 1 hora ja veureu que la quallada estarà 
llesta. Guardeu-les a la nevera!

 - Es poden servir amb mel i nous.

Alguns consells:

 - Si no teniu quall, es pot aconseguir el 
mateix amb llimona o vinagre (2-4 
cullerades de suc de llimona o vinagre per 
cada pot). Recomanem barrejar-ho una 
mica

QUALLADA
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Fitxa d’investigació

      EL IOGURT DE L'ESCOLA

Quin iogurt és? Nom i marca:

Quins ingredients porta?

Quin valor nutricional té?

Qui l'ha fet?

On està fet?

Com està fet?

Quin preu té?

D'on ve la llet?

Cap observació important?
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      UN ALTRE IOGURT

Quin iogurt és? Nom i marca:

Quins ingredients porta?

Quin valor nutricional té?

Quina quantitat de sucre?

Qui l'ha fet?

On està fet?

Com està fet?

Quin preu té?

D'on ve la llet?

Cap observació important?
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Exemple de taula comparativa

IOGURT 1 IOGURT 2 IOGURT 3 IOGURT 4

Nom

Marca

Ingredients 
extranys

Quantitat de 
sucres

Preu

Qui l'ha fet?

On s'ha fet?

Com està fet?

D'on ve la llet?

Observacions 
especials
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FITXA 4.7. Diagnosi participativa del menjador
Taula de referència per a identificar ítems i indicadors d’avaluació

ÍTEMS INDICADORS FORMES DE  TREBALL O 
RECOLLIDA DE DADES

Els productes

Opció de dividir per tipus d’aliments 
per fer la recerca per separat 
segons el tipus de producte en els 
grups següents:

 - Fruites i hortalisses
 - Carn, peix, ous, olis i greixos
 - Cereals, patates i llegums
 - Postres i dolços
 - Aliments precuinats

Freqüència en el menú

Adequació a la temporalitat o 
estacionalitat

Origen, cost

Criteris ambientals de la 
producció del producte

Freqüència d’abastiment

Manera de fer comandes i 
compres

Tipus de proveïdors

Observació i recompte

Càlcul i pronòstic a partir del 
menú

Entrevista a equip de cuina 
encarregat de compres

Tipus de cocció i manipulació 
dels aliments

Mètodes d’emmagatzematge i 
conservació

Mètodes de neteja

Tècniques culinàries emprades

Tipus d’envasos i estris de cuina

Observació i recompte

Càlcul i pronòstic a partir del 
menú

Entrevista a equip de cuina

La cuina i el menjador Espais de conservació i 
emmagatzematge de la cuina

Característiques i infraestructura 
de la cuina

Tipus d’estris utilitzats

Característiques del menjador 
escolar

Organització de taules i espais

Mesures de soroll al menjador

Observació i recompte

Mesures, càlcul i pronòstics

Parament de taula Tipus de materials emprats

Organització de les taules 
i responsabilitats (parar i 
desparar, servir menjar, omplir 
gerres, netejar...)

Reposició de materials

Observació i recompte

Entrevista a persones 
encarregades

+13 anys
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Gestió de residus Separació, pes i volum generats 
per tipus

Estadístiques

Propostes de millora i reducció.

Observació i recompte

Càlculs i pronòstics

Aigua, gas, electricitat Ús i consum

Despesa anual i diària

Propostes de millora i reducció.

Observació i recompte

Càlculs i pronòstics

Factures de despesa

Equip de cuina Nre. de treballadors/ores

Organització de l’equip i tasques

Formació

Satisfacció

Sous

Observació i recompte

Enquestes

Monitoratge Nre. de treballadors/ores

Organització de l’equip i tasques

Formació

Satisfacció

Sous

Observació i recompte

Enquestes

Alumnat i professorat Nombre de serveis diaris

Tipus de menús

Horaris

Satisfacció

Observació i recompte

Entrevista a persona de cuina 
encarregada dels menús

Enquestes a professorat i 
alumnat

Càlcul i pronòstic a partir del 
menú
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FITXA 4.8. Esmorzars més sans, justos i sostenibles

TARGETES JOC DE ROL

CONSUMIDOR/A

Personatge: Empresari/a que sempre va amb presses i acaba esmorzant 
l’oferta del dia del bar (croissant i cafè) abans d’entrar a l’oficina. Has vist un 
documental sobre la producció de cafè que t’ha remogut la consciència. 

Objectiu: Canviar aquest costum i trobar el dia de començar a fer un es-
morzar més saludable. Preguntar si el cafè del bar és de comerç just o no.

Repte: Buscar una alternativa al cafè i pasta de cada matí. El bar t’agra-
da i és a prop de l’oficina, però tens la inquietud d’introduir algun canvi 
més saludable i de comerç just.

Qui pensa com tu?

CONSUMIDOR/A

Personatge: Dona embarassada per primera vegada i tens el costum 
d’esmorzar pa amb embotit cada matí. La ginecòloga t’ha recomanat al-
guns canvis d’alimentació.

Objectiu: Reduir el consum d’embotit i fer un bon esmorzar saludable 
cada matí amb productes ecològics.

Repte: Buscar una alternativa saludable a l’esmorzar de sempre. Amb 
l’embaràs et vols informar millor del que menges i potenciar els aliments 
ecològics.

Qui pensa com tu?

+13 anys
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CONSUMIDOR/A

Personatge: Al teu fill li han detectat intolerància al gluten i a la lactosa, i 
tot just ara comences a buscar alternatives que pugui menjar.

Objectiu: Trobar alguna alternativa al gluten i a la lactosa per assegu-
rar-te que el teu fill pot tenir un esmorzar ben saludable, ja que està en 
edat de creixement.

Repte: Buscar aliments de proximitat i saludables que puguin substituir 
els nutrients que aporten el gluten i la lactosa al teu fill: quins aliments pot 
menjar per tenir un esmorzar complet?

Qui pensa com tu?

CONSUMIDOR/A

Personatge: Ets membre d’una entitat ecologista que vol organitzar un 
esmorzar saludable al barri per celebrar els vint-i-cinc anys de l’entitat. 

Objectiu: Celebrar l’esmorzar saludable amb aliments dels comerços del 
barri que siguin de comerç just, ecològics i, si és possible, a granel per 
evitar al màxim la generació de residus.

Repte: Buscar aliments de proximitat i envasos compostables per a la ce-
lebració.

Qui pensa com tu?
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COMERCIANT/A

Personatge: Treballes a una cadena de supermercats i et preocupa la 
quantitat d’envasos que tenen els aliments i la quantitat de residus que 
es generen.

Objectiu: Aconseguir més ingressos, amb la predisposició d’aplicar millo-
res al model de negoci per veure si s’aconsegueixen canvis. Buscar enva-
sos més sostenibles.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber quin tipus de d’aliment vol la gent, per saber 
si la quantitat d’envasos els preocupa.

Qui t’hi pot ajudar?

COMERCIANT/A

Personatge: Tens una parada de fruita al mercat i amb el turisme has 
aprofitat per ampliar l’oferta de fruita exòtica i vens sucs amb els envasos 
de plàstic. Fa temps que costa que et surtin els números de la parada.

Objectiu: Aconseguir més ingressos, amb la predisposició d’aplicar canvis 
al model de negoci per veure si remuntes el negoci. Buscar fruita de tem-
porada i ecològica.

Inquietuds: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu 
producte, però alhora intenta saber quin tipus de fruita vol la gent, per in-
tentar remuntar el negoci.

Qui t’hi pot ajudar?
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COMERCIANT/A

Personatge: Ets forner/a des de fa molts anys d’un forn-pastisseria i tens 
ganes de crear pans amb farines i formes diferents.

Objectiu: Oferir pans ben diversos i inclusius perquè tothom hi pugui tro-
bar un pa que pugui menjar. Buscar diverses farines de diversos cereals 
per provar receptes noves.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber quin tipus d’aliment vol la gent, per saber si 
cal innovar gaire o no.

Qui t’hi pot ajudar?

COMERCIANT/A

Personatge: Acabes d’obrir una botiga d’aliments de comerç just, has es-
tat molt temps viatjant i has pogut conèixer en primera persona els pro-
jectes d’on ara vens els aliments.

Objectiu: Donar-te a conèixer al barri i poder explicar els beneficis de la 
producció dels aliments que vens. Trobar algun client fix que t’asseguri 
uns ingressos mensuals.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber quin tipus d’aliment vol la gent, per saber si 
els interessa el model productiu.

Qui t’hi pot ajudar?

125

FITXA 4.8.



Alimenta’t amb seny
Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació  
sana, justa i sostenible als centres educatius

COMERCIANT/A

Personatge: Tens un bar de dia on sobretot serviu esmorzars i menús al 
migdia. Fa temps que sembla que hi ha menys afluència de gent durant 
els esmorzars i has pensat oferir més varietat de producte per atreure 
més gent.

Objectiu: Trobar algun comerç que pugui oferir-te un producte de quali-
tat i sostenible per ampliar l’oferta d’esmorzars.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber quin tipus d’aliment vol la gent per esmorzar.

Qui t’hi pot ajudar?

COMERCIANT/A

Personatge: Tens una botiga d’envasos reutilitzables i fa poc has introduït 
una línia d’envasos compostables, ideals per a celebracions d’empresa, 
familiars i entitats amb molta gent.

Objectiu: Donar a conèixer els nous envasos compostables que ajuden a 
reduir la petjada ecològica i facilitar la gestió de residus.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber si els preocupa la gestió de residus.

Qui t’hi pot ajudar?
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COMERCIANT/A

Personatge: Ets soci/a d’una cooperativa agroecològica i vens cistelles 
amb verdures i fruites de temporada i de proximitat.

Objectiu: Trobar més clients que vulguin rebre la cistella a casa o boti-
gues que vulguin tenir les teves hortalisses.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber si els interessa el consum de productes sos-
tenibles.

Qui t’hi pot ajudar?

COMERCIANT/A

Personatge: Ets propietari/a d’una botiga d’aliments ecològics i de proxi-
mitat. Ofereixes molta varietat de cereals, farines, llegums, fruites seques... 
Tot a granel! Tens molts anys d’experiència i pots aconseguir noves varie-
tats d’aliments.

Objectiu: Trobar algun client fix d’algun comerç del barri que estigui inte-
ressat en el teu producte i t’asseguri uns ingressos mensuals.

Repte: Quan vinguin els consumidors/es a comprar, ofereix el teu produc-
te, però alhora intenta saber si la gent està interessada en productes de 
proximitat i sense envasos.

Qui t’hi pot ajudar?
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RELACIONS QUE S’HAURIEN DE TROBAR

Empresari – botiga comerç just – bar

Dona embarassada  – cooperativa ecològica - fruiteria

Ecologista – botiga productes compostables – supermercat

Pare al·lèrgia – botiga a granel - pastisseria-forn
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      FITXA PRODUCTE

Aliment

Producció 
(eco, no eco)

Km recorreguts 
(proximitat o no)

Condicions treballadors/es 
(justes o no)

Té envasos?  
(molts, pocs, cap)
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