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A. Marc conceptual

A finals de l’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el seu Pla de prevenció de residus 
municipals, amb l’objectiu genèric d’aconseguir el 10 % de reducció de residus en el període 
2012-2020. Aquest objectiu general en té uns d’específics que fan referència a la modificació 
d’hàbits i comportaments de la ciutadania, que és qui ha de fer possible l’assoliment de la 
reducció proposada.

Alguns d’aquests objectius qualitatius són:
• Fer arribar a la societat el missatge de la prevenció i el consum responsable i consolidar les  
   actuacions de prevenció dins de la gestió de residus municipals.
• Incorporar en els hàbits quotidians accions i bones pràctiques que fomentin el consum responsable 
   i immaterial.
• Incrementar la implicació, la participació activa i el compromís dels diferents agents socials i 
   econòmics pel que fa a les decisions i les actuacions relatives a la prevenció.

Tenint en compte aquest marc, les actuacions se centren en la disminució de les diferents 
fraccions que configuren els residus municipals. Més en concret, si analitzem els residus generats 
a les escoles de la ciutat veiem que la seva composició està formada per:

 

És obvi que, amb aquestes dades, ens esforcem per disminuir la fracció de la matèria orgànica 
generada a les escoles. Aquest és el context en el qual sorgeix la necessitat de treballar, 
conjuntament amb les empreses del sector de menjadors escolars i les mateixes escoles, el 
projecte que hem anomenat «Ens ho mengem tot», pensat específicament per ser dut a terme en 
el temps de menjador escolar i que depèn absolutament de la participació activa dels educadors 
i educadores que treballen amb els nens i nenes a les diferents escoles de la ciutat. També 
incorpora propostes de treball a l’aula, a fi de vincular els dos espais educatius i facilitar als 
professors i professores la inclusió de la prevenció del malbaratament alimentari al currículum.

Matèria orgànica

Paper cartró

Envasos lleugers

Resta
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Prenent com a punt de partida la Guia per evitar el malbaratament alimentari. Pensa, compra, 
cuina, menja, publicada per l’Ajuntament de Barcelona el novembre de 2011, es proposa destinar 
un mes, de gener a maig, a l’anàlisi i l’estudi del grau de malbaratament d’un aliment protagonista 
determinat. 

Durant el curs 2013-2014, vint-i-quatre centres de la ciutat de Barcelona van participar en el 
projecte analitzant el grau de malbaratament dels aliments següents: el pa, el iogurt –com a 
representant dels làctics–, la carn, el peix i la patata.

Durant el curs 2014-2015, vint-i-sis centres de la ciutat van participar analitzant el grau de 
malbaratament dels aliments següents: la taronja, les llenties, el peix, el pollastre i, per acabar, la 
mongeta tendra. 

El curs 2015-2016, una trentena de centres participen en el projecte i es modifiquen alguns dels 
aliments que s’analitzen, que ara són: la poma, l’arròs amb tomàquet, la mongeta seca, el peix al 
forn i el iogurt.

Cada mes es proposen un seguit d’accions per conèixer la procedència dels aliments consumits 
al menjador escolar, quantificar el malbaratament de l’aliment en cas que n’hi hagi, difondre 
consells per evitar aquest malbaratament, analitzar la petjada ecològica dels aliments 
malbaratats...

El mes de juny s’elabora un informe amb les dades aportades per tots els centres, la petjada 
ecològica total, i l’energia, l’aigua i la superfície necessàries per obtenir l’aliment.
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C. Per què ho fem?

Els objectius del projecte són:
•  Dur a terme una campanya de sensibilització sobre el malbaratament alimentari als menjadors 
    escolars dels centres educatius de Barcelona.
•  Conèixer la petjada ecològica de determinats aliments d’ús quotidià en els àpats escolars.

Participar en el programa inclou una seqüència de fases, amb una pregunta per a cada dia de la 
setmana i una activitat lúdica que es duu a terme durant el temps de menjador i que dóna 
resposta a la pregunta plantejada.

D. Què s’ofereix?

Durant tot el procés, els centres educatius reben l’acompanyament següent:
•  Assessorament individualitzat tècnic i pedagògic per desenvolupar el projecte.
•  Material de suport pedagògic i tècnic: guia metodològica amb propostes d’activitats,   
    dinàmiques, estratègies, recursos complementaris, etc., per desenvolupar el projecte.    
•  Formació per als educadors i les educadores de lleure sobre la proposta.  
•  Informació sobre el marc conceptual del malbaratament alimentari a la ciutat de Barcelona i a 
    tot Catalunya. 
•  Dades de tots els centres que participen en el projecte.   
•  Tractament de les dades per conèixer la petjada ecològica de l’aliment malbaratat. 
•  Recursos pedagògics addicionals per treballar el tema del malbaratament alimentari.
•  Presentació de l’experiència durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 
•  Material comunicatiu vinculat al projecte: durant tota la setmana es disposarà d’una pissarra per 
    anotar-hi el «menú del dia» —és a dir, la pregunta que guiarà la recerca de cada dia— i d’una 
    lona on s’han d’anar anotant les respostes a les preguntes diàries amb els aliments protagonistes.
•  Uns titelles amb formes dels aliments tractats cada setmana per explicar el producte, d’on  
    ve, com el podem menjar, com podem disminuir el malbaratament, etc. A l’annex de l’aguia  
    didàctica s’adjunten els contes per tal d’explicar-los als alumnes.

E. Com podem aprofitar l’excedent alimentari?

També oferim la possibilitat de participar en el projecte Pont Alimentari, que té dues propostes 
principals: un servei d’assessorament a l’empresa de menjador sobre com es pot minimitzar el 
malbaratament i una proposta per canalitzar l’excedent inevitable. En aquest cas, la participació 
està dirigida a l’empresa de cuina o a l’escola, tot i que també serveix per sensibilitzar els alumnes, 
les famílies i els treballadors.
 
Es pot demanar el servei d’assessorament i prou o bé participar en el Pont Alimentari oferint el 
menjar sobrant en lloc de llençar-lo. El menjar cuinat i no servit es deriva a entitats que treballen 
amb persones necessitades d’aliments (menjadors socials, persones amb pocs recursos, etc.) o 
famílies de la mateixa escola. Des del Pont Alimentari s’ofereix un protocol de funcionament 
revisat pel Departament de Sanitat que inclou recomanacions per al transport i la conservació dels 
aliments, així com solucions pràctiques i viables tant per al donant com per al receptor.

Podeu trobar més informació sobre com funciona el Pont Alimentari al web: 
www.pontalimentari.org
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F. Qui hi participa i com ho fa?

Els actors principals d’aquest projecte són, d’una banda, els nois i noies dels centres participants 
i, de l’altra, els educadors i educadores del temps de menjador. La responsabilitat de la proposta 
educativa correspon a aquests educadors i educadores; tot i així, en cas que l’escola es vulgui 
adherir al projecte caldrà que la direcció del centre conegui i comparteixi l’esperit del projecte i 
estigui disposat a facilitar-ne el desenvolupament. 

Els centres que hi participen han de concretar quin és el grup d’alumnes que durà a terme la 
majoria de les activitats (una classe, la comissió ambiental, un nivell educatiu, un cicle...). La 
proposta està pensada per als alumnes de cicle inicial, mitjà i superior i primer cicle d’ESO, tot i 
que es pot adaptar a altres nivells educatius. Les dades que s’hauran de recollir sobre el grau de 
malbaratament alimentari del menjador de l’escola han de ser del total dels comensals, encara 
que no tots els alumnes hi participin directament. 

A què es compromet la comunitat educativa?
 
La direcció del centre:
•  Cedir la informació de la procedència dels productes que es compren a la seva cuina.
•  Fer ús de l’aliment protagonista el dimarts de la setmana en què es dugui a terme la proposta.
•  Comunicar a tota la comunitat educativa la participació i els resultats obtinguts en el projecte.
•  Participar en el projecte des de l’inici fins a la finalització, és a dir, formació, execució i avaluació.

L’equip d’educadors i educadores del temps de menjador:
•  Trametre a la secretaria les dades necessàries per dur a terme el projecte dins el termini establert. 
•  Obtenir la informació de la quantitat que s’utilitza del producte protagonista, és a dir, de la   
    quantitat d’aliment que se serveix al menjador.
•  Obtenir la informació de la quantitat de l’aliment que es llença al menjador.
•  Comunicar a tota la comunitat educativa la participació i els resultats obtinguts en el projecte.
•  Participar en el projecte des de l’inici fins a la finalització, és a dir, formació, execució i avaluació. 

G. Com ho farem?

Es proposa destinar cada mes, des de gener a maig de 2016, a l’estudi del malbaratament d’un 
aliment protagonista. L’aliment protagonista de cada mes serà el següent:
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Poma                               Gener de 2016

Arròs amb tomàquet            Febrer de 2016

Mongeta seca                           Març de 2016

Peix al forn                   Abril de 2016

Iogurt        Maig de 2016
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Hi ha dues modalitats de participació: destinant tot el mes a l’estudi de l’aliment protagonista o 
concentrant l’estudi a una setmana del mes. Tant en un cas com en l’altre se segueix el mateix 
esquema, en el qual es detallen cinc preguntes per tractar o bé cada dia de la setmana o bé cada 
setmana del mes.

Tant en un cas com en l’altre cal tenir present que les dates en les quals s’ha de servir l’aliment 
són les següents:

Fase 1              De quin aliment parlem? D’on ha vingut?

Fase 2  Quant producte hem llençat?

Fase 3  I això quant costa?

Fase 4              Som molts. Quant malbaratem entre tots? Fem pila. Com evitem el malbaratament?

Fase 5  Com ho comuniquem?

Poma                               Dimarts 12 de gener de 2016

Arròs amb tomàquet              Dimarts 2 de febrer de 2016

Mongeta seca                           Dimarts 8 de març de 2016

Peix al forn                   Dimarts 5 d’abril de 2016

Iogurt        Dimarts 3 de maig de 2016

Material comunicatiu de què es disposa:
•  1 lona que ha d’estar penjada en un lloc visible del menjador escolar (dins o fora), i que té la 
    funció de visualitzar i resumir les dades recollides al llarg de la setmana.

•  1 pissarra per anotar la pregunta.  



H. Quins són els conceptes bàsics?

Malbaratament 
És el fet de llençar aliments que són aptes per al consum humà. No considerem malbaratament 
llençar restes com ara els ossos de la carn o les espines de peix, les closques, les pells de les 
verdures o tots aquells residus orgànics no aprofitables després d’haver-ne fet un ús responsable.

Petjada ecològica
La petjada ecològica és una eina per establir d’una manera clara i fàcil de comprendre l’impacte 
que les activitats productives humanes deixen en l’ecosistema. La base fonamental per al càlcul 
de la petjada ecològica és la divisió del consum per la productivitat. Per tant, la petjada ecològica 
transforma tots els consums de materials i energies a hectàrees de terreny productiu. La petjada 
ecològica és la suma de les diferents subpetjades associades a la productivitat natural, al consum 
elèctric, al consum de combustibles, al consum d’aigua, a les emissions de CO2 i a l’impacte 
sobre els ecosistemes.

Cost ambiental d’un aliment
És l’impacte ambiental que genera un aliment al llarg del seu cicle de vida, des de la seva 
producció fins a la manipulació i la distribució al consumidor (sòl necessari per produir, consum 
d’aigua i consum d’energia, generació de residus, contaminació...).

Fertilitzants
Són els nutrients que afavoreixen el creixement de les plantes. Sempre que la quantitat sigui 
adequada, el fertilitzant orgànic pot ser absorbit pel sistema sòl-planta, sense produir efectes 
ambientals per lixiviació. En canvi, el fertilitzant inorgànic no és ben retingut pel sòl i fàcilment es 
lixivia, és arrossegat als aqüífers i als rius i s’incrementa el contingut de nutrients de les aigües. Un 
excés de fertilitzant orgànic, com els purins, té els mateixos efectes. 

Aliments de proximitat
Són els aliments conreats o produïts localment que comporten un consum responsable: evitar 
l’impacte ecològic que representa el transport d’aliments, respectar els conreus segons les 
estacions de l’any, evitar intermediaris que inflaran el preu del producte final en detriment del client 
i el productor…

Aliments de quilòmetre zero
Són aquells que estan produïts o recol·lectats en un radi de 100 quilòmetres. La distància entre 
producció i consum no pot ser més gran de 100 quilòmetres.

Residu orgànic no consumible
Part de l’aliment considerat no menjable. Aquella part de l’aliment que no es menja i que, per tant, 
no és considerat malbaratament. Ho serien la pela de la patata o de la taronja, els ossos del 
pollastre o les espines de peix.

9



De quin aliment parlem?
De l’aliment protagonista de la setmana. Per presentar-lo es disposa d’informació relacionada 
amb la seva procedència, el valor nutricional i l’evolució del seu consum a Catalunya (vegeu 
l’annex). Aquesta informació de partida pot estar amagada pel pati o pel menjador (tota junta 
o per separat) o estar a disposició de l’educador o educadora que la facilitarà als alumnes per 
tal que la coneguin. 

La informació correspon a uns aliments tipus que caldrà adequar segons l’aliment consumit al 
menjador de l’escola.

D’on ha vingut?
A través de les propostes següents es pretén explicar els diferents orígens geogràfics que 
poden tenir els productes que consumim. Com més de lluny ve el producte, més recursos es 
necessiten (transport, frigorífics... ) i més impacte socioambiental es genera. A banda de dur a 
terme les activitats, caldrà que l’educador o educadora conegui l’origen de l’aliment en el seu 
menjador escolar. D’aquesta manera es podrà utilitzar aquesta informació per al debat 
posterior de l’activitat i ajudar a respondre a les preguntes que es plantegen.

Saps què són els aliments de proximitat? 
I els aliments de quilòmetre zero?
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Quant producte hem llençat?
Els alumnes, segons les dates previstes, han de pesar el producte que s’ha servit i malbaratat al 
menjador:

Per pesar l’aliment servit:

Opció 1. 
Pesar les safates que se serveixen, fent prèviament la tara del recipient.

Opció 2. 
•  Pesar cinc vegades, com a mínim, perquè sigui representatiu i calcular el pes unitari, fent la  
    mitjana de les cinc mostres.

•  Multiplicar pel total de racions que se serveixen aquell dia. Si hi ha plats amb quantitats molt  
    diferents de menjar, segons les diferents edats dels alumnes (per exemple, a educació infantil  
    menys quantitat que a secundària), és convenient agafar plats representatius de cada edat per  
    fer la mitjana corresponent. Cal tenir en compte les possibles repeticions.
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Poma                               Dimarts 12 de gener de 2016

Arròs amb tomàquet              Dimarts 2 de febrer de 2016

Mongeta seca                           Dimarts 8 de març de 2016

Peix al forn                   Dimarts 5 d’abril de 2016

Iogurt        Dimarts 3 de maig de 2016



A mesura que acaben el plat, els alumnes dipositen les restes del producte separades a un cubell. 
El grup d’alumnes ha de pesar el total de l’aliment malbaratat. Alguns aspectes que cal tenir en 
compte quan pesem els aliments: 

Caldrà que la quantitat d’aliment servit i malbaratat es faci arribar a la secretaria el mateix dimarts 
a través del correu electrònic menjadorsescolars@bcn.cat, per tal d’afegir-la a les dades 
facilitades per la resta d’escoles. Aquesta informació es pot acompanyar de fotografies per 
exemplificar la tasca feta.

Finalment, calculem el percentatge de menjar desaprofitat: 
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ALIMENT SERVIT

POMA

ARRÒS AMB 
TOMÀQUET

MONGETA 
SECA

PEIX AL 
FORN

IOGURT

ALIMENT MALBARATAT INFORMACIÓ ADDICIONAL

Cal pesar tota la peça 
sencera.

Cal pesar tota la poma 
llençada, amb el cor i tot.

No cal pelar la poma, ja 
que la pell també es 
menja. En el tractament 
de dades es restarà el 
pes del cor de la poma.

En el tractament de dades 
es restarà el pes de les 
espines i la pell del peix.

Cal pesar tot l’arròs i 
tomàquet servit.

Cal pesar tot l’arròs i 
tomàquet malbaratat.

Cal pesar només la 
quantitat de mongeta 
seca servida, és a dir, si 
s’acompanya d’un altre 
aliment caldrà 
separar-la.

Cal pesar només la 
quantitat de mongeta 
seca llençada, és a dir, si 
s’acompanya d’un altre 
aliment caldrà separar-la.

Cal pesar només el 
peix servit, sense 
acompanyament.

Cal pesar el peix que es 
llença, amb espines i pell.

Cal pesar només la 
quantitat servida, sense 
l’envàs.

Cal pesar la part que es 
llença, sense l’envàs.

%= x100
quantitat malbaratada

quantitat servida
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I això quant costa?
La guia inclou informació de la petjada ambiental de cada aliment (vegeu l’annex) calculada com 
la superfície, l’energia, l’aigua i l’impacte ecològic necessaris per produir, manipular i distribuir 
l’aliment. Escolliu la informació que considereu més rellevant i adequada per als alumnes 
participants.

La petjada ambiental quantifica les diferents subpetjades, com ara la petjada de superfície (també 
anomenada petjada ecològica), la petjada hídrica, la petjada energètica i la petjada d’impacte 
sobre el medi. La informació de la petjada ambiental de cada aliment s’ha d’enganxar a la lona 
resum.

FASE 3

La petjada ecològica 
és un concepte que sintetitza 
l’impacte de l’activitat humana 
sobre el medi mitjançant 
un valor de superfície i 
expressa les hectàrees 
de terreny que és necessari 
conrear per proveir-nos 
d’aliments, per tenir 
un habitatge, per escalfar-nos, 
per desplaçar-nos a treballar 
o estudiar, per anar de 
vacances, per consumir 
tot tipus de productes, etc. 
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Som molts. Quant malbaratem entre tots? Fem pila. Com evitem el malbaratament?
La secretaria informa cada centre de la quantitat total d’aliment malbaratat entre tots els centres 
participants. Aquesta informació i la individual que s’ha recollit el dimarts al centre s’han d’anotar 
a l’apartat corresponent de la lona.

En aquesta fase us proposem recollir receptes d’aprofitament elaborades a l’escola o a casa que 
es poden fer amb l’aliment protagonista. Us animem a compartir les receptes amb la resta 
d’escoles enviant-les a menjadorsescolars@bcn.cat. 

Com ho comuniquem?
Comunicar el procés és imprescindible perquè prengui una altra dimensió i pugui arribar a altres 
actors que s’hi vulguin implicar. S’ha de tenir en compte que la comunicació ha de ser abans, 
durant i després de les accions per fer un retorn a les persones que han estat informades 
prèviament o que hi han participat. Ho podem fer de moltes maneres: revista i cartellera del centre, 
eines 2.0, obres de teatre, cartells, etc.

FASE 4

FASE 5

Comuniquem, impliquem, motivem,

 participem!



3. Proposta d’activitats per al menjador
 i el temps del migdia

Al quadre següent es detallen els títols de les activitats per dur a terme durant l’estona de 
menjador previstes per a cada dia de la setmana dividides en tres etapes: cicle inicial, cicle mitjà i 
superior i primer cicle d’ESO. Cada escola podrà escollir l’activitat que més li convingui segons 
l’edat dels participants, així mateix, podrà proposar-ne de noves. Són propostes d’activitats 
lúdiques que es poden fer al pati de l’escola o en una sala polivalent abans o després de dinar i 
que complementen l’activitat central de cada dia. 

CICLE INICIAL

FASE 1
DE QUIN ALIMENT 
PARLEM? 
D’ON HA VINGUT?

FASE 2
QUANT PRODUCTE 
HEM LLENÇAT?

FASE 3
I AIXÒ QUANT COSTA?

FASE 4
SOM MOLTS. 
QUANT MALBARATEM 
ENTRE TOTS? 
FEM PILA. 
COM EVITEM EL 
MALBARATAMENT?

FASE 5
COM HO 
COMUNIQUEM?

CICLE MITJÀ I SUPERIOR PRIMER CICLE D’ESO

- D’on venim?
- Quin mitjà de transport 
   utilitzes per anar a l’escola?
- D’on sóc?
- Fem titelles
- El trencaclosques

- Els tres orígens
- Els papers de diari
- Quin mitjà de transport   
   utilitzes per anar a l’escola?
- Embolica que fa fort!
- El transport de la 
  pastanaga

- Quants quilòmetres 
   ha recorregut?
- Embolica que fa fort!
- Anuncia’t
- D’on sóc?
- Què en sabem, 
  del protagonista?

- Els flocs de neu
- 1+1+1 = molts
- Construïm
- Ningú no vol el 
  malbaratament
- Diem NO

- Els flocs de neu
- La unió fa la força
- 1+1+1 = molts
- 3, 2, 1 i acció!
- I tu què hi dius?

- Cada gota compta
- El gra de sorra
- Som pesats
- Fem grups de...
- Quant peso?

- Cada gota compta
- El gra de sorra
- Fem punteria
- Què hi ha dins 
   dels globus?
- De la taula no cau res

- Fem punteria 
- Som pesats
- Ser o no ser, 
   aquesta és la qüestió
- Pesar no sempre és fàcil
- Cuina d’autor

- Com ho fem en el nostre centre educatiu per arribar a tota la comunitat educativa?
- Menú d’idees

- Quina diferència 
   hi ha entre una patata 
   ecològica i una que 
   no ho és? 
- De l’hort al plat
- De qui és aquesta   
  petjada?
- Mural
- Què necessitem per tenir...

- Digue’m què menges 
   i et diré qui ets
- Comparar dos mapes
- I tu què tries?
- Com vaig a l’escola?
- La meva petjada

- Digue’m què menges 
   i et diré qui ets
- Comparar dos mapes
- I tu què tries?
- Com vaig a l’escola?
- Dos tomàquets 
   i dos destins

- I què passaria al món?
- Entre tots ho podem fer?
- Passem el mur
- Acroesport
- M-A-L-B-A-R-A-T-A-M-E-N-T
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D’on venim?
En un mapa, indiquem d’on ha vingut el producte mitjançant un gomet o xinxeta. En el mateix 
mapa podem assenyalar on vivim nosaltres, on viuen els nostres avis o fins i tot on hem passat les 
vacances el darrer estiu. 
Quin nen o nena viu més lluny de l’escola? Qui viu més a prop? Quin tipus de mapa hem utilitzat 
per poder enganxar el gomet o la xinxeta? Un mapa del barri, de la ciutat, de Catalunya, d’Europa, 
del món? A quin lloc t’agradaria anar dels que apareixen en el mapa? Per què?

Quin mitjà de transport utilitzes per anar a l’escola?
Es demana als nens i nenes que s’agrupin en funció del mitjà de transport que utilitzen per anar a 
l’escola. Hauran de fer un recorregut, que es complicarà segons la contaminació que generi aquell 
mitjà de transport. Els que vagin a l’escola a peu podran fer el recorregut caminant. Els que hi vagin 
amb bicicleta podran fer el recorregut corrent. Els que vagin en metro, tren o autobús hauran de fer 
el recorregut amb les cames lligades entre els companys. Finalment, els que vagin amb cotxe 
hauran de fer el recorregut amb les cames lligades entre els companys i d’esquena. 
Qui ha trigat més? Quins avantatges i quins inconvenients té cada transport? Per què n’utilitzem 
un o un altre? Quins mitjans de transport creieu que ha utilitzat l’aliment protagonista?

D’on sóc?
Es comença l’activitat demanant als nens i nenes si saben d’on prové l’aliment protagonista. En 
cas que no ho sàpiguen, se’ls explica d’on ve. Cal que cada nen i nena dibuixi l’aliment 
protagonista, partint d’una imatge base, personalitzant-lo en funció d’on hagi vingut, amb un 
vestit típic, relacionant-ho amb l’època de l’any... Amb tots els dibuixos fets, farem una exposició. 
Podríem vestir aquest mateix protagonista amb un vestit típic d’algun altre lloc del món? De quin? 
Podríem adornar-lo amb característiques de més d’una època de l’any?

Fem titelles
Es comença l’activitat demanant als nens i nenes si saben d’on prové l’aliment protagonista. En 
cas que no ho sàpiguen, se’ls explica d’on ve. Se’ls explica també que aquest mateix aliment 
pot venir d’altres indrets del món. Mitjançant pals de gelat fabricarem dos titelles: un 
representarà l’aliment protagonista que provingui d’un lloc proper i l’altre el mateix protagonista, 
però d’un indret llunyà; ambdós es poden comprar normalment a Barcelona. Podeu consultar 
l’annex per saber d’on provenen majoritàriament els aliments que consumim a casa nostra. Una 
vegada tinguin els titelles construïts, en grups es poden inventar una història, incorporant-hi 
tons de veu o idiomes diferents. Si es vol també es pot aprofitar que el nen o nena es vesteixi 
del lloc que representa el seu titella.
Quins llocs representen els dos titelles? Quines característiques creus que tenen aquests llocs? 
Com ho saps? Hi has anat mai? T’agradaria anar-hi? Per què?

El trencaclosques
Preneu de referència el dibuix de l’aliment protagonista de la setmana, retalleu-lo en trossos 
més petits i amagueu-los pel pati. Digueu als nens i nenes que el protagonista de la setmana 
s’ha amagat pel pati i l’han de trobar. Una vegada vagin trobant els diferents trossos els van 
deixant en un punt comú. Quan ja hi hagi força trossos, poden començar a muntar el 
trencaclosques. Quan el tinguin muntat es pot enganxar en una cartolina, afegir-hi un títol i 
adornar-lo amb informació del lloc d’on procedeix. 
Quin és aquest lloc? El coneixes? Hi has anat mai? T’agradaria anar-hi? Què en saps, d’aquest lloc? 
Què és el que més t’agrada? Què és el que no t’agrada? Què t’agradaria saber d’aquest lloc? 

FASE 1 
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Els tres orígens
Es fan quatre grups de nens i nenes: els tres primers grups representaran els aliments: uns són els 
que provenen de lluny, uns altres són els aliments que vénen de mig camí i els tercers representen 
aliments de proximitat. El quart grup d’alumnes representen les dificultats que troben els aliments per 
anar d’un lloc a un altre: fronteres, aranzels, mitjans de transport, carburant... Cada nen o nena del 
grup que representa les dificultats serà un element (frontera, aranzel) i per això ha de pensar alguna 
acció per obstaculitzar el pas dels grups que representen els aliments: pessigolles, endevinar un 
enigma, superar un obstacle físic... Aquests obstacles s’han de distribuir entre els tres recorreguts. 
Caldrà que els grups que representen els aliments facin un recorregut diferent en funció de l’origen. 
Així doncs, han de sortir des de més a prop els productes de proximitat i de més lluny els productes 
llunyans, i cal anar superant els diferents obstacles que es troben (nens i nenes del quart grup) fins a 
arribar al mercat. Es compta el temps que triga cada grup d’aliments i els obstacles amb els quals 
s’ha d’enfrontar. 
Quin aliment ha trigat més? Qui ha estat el més ràpid? Qui ho ha tingut més fàcil per arribar al 
mercat? Els aliments que vénen de més lluny són els que sempre tarden més a arribar? Per què? 

Els papers de diari
Es divideix el grup en tres equips. A un equip se li donen cinc papers de diari i se’l situa a uns 50 metres 
de la meta. A un altre equip se li donen quatre papers de diari i se’l situa a 30 metres de la meta. Al 
darrer equip se li donen tres papers de diari i se’l situa a 15 metres de la meta. Cada grup haurà d’anar 
des del seu punt d’origen fins a la meta utilitzant els papers de diari per situar-s’hi a sobre. Caldrà que 
es col·loquin estratègicament a sobre dels diaris per tal d’avançar sense tocar el terra. 
Qui ha trigat més? Qui ha estat el més ràpid? Qui ho ha tingut més fàcil? Per què?

Quin mitjà de transport utilitzes per anar a l’escola?
Es demana als nens i nenes que s’agrupin en funció del mitjà de transport que utilitzen per anar a 
l’escola. Hauran de fer un recorregut que es complicarà segons la contaminació que generi aquell 
mitjà de transport. Els que vagin a l’escola a peu podran fer el recorregut caminant. Els que hi vagin 
amb bicicleta podran fer el recorregut corrent. Els que vagin en metro, tren o autobús hauran de 
fer el recorregut amb les cames lligades entre els companys. Finalment, els que vagin amb cotxe 
hauran de fer el recorregut amb les cames lligades entre els companys i d’esquena. 
Qui ha trigat més? Quins avantatges i quins inconvenients té cada transport? Per què n’utilitzem 
un o un altre? Quins mitjans de transport creus que ha utilitzat l’aliment protagonista?

Embolica que fa fort!
Es divideix el grup en tres equips. A cada equip se li dóna una madeixa de llana o cordill. Cal que 
les tres madeixes siguin de mides diferents (20 metres, 10 metres i 5 metres, per exemple). 
Cada equip haurà d’entrelligar la seva madeixa entre diferents elements del mobiliari de l’espai 
(pati, menjador, aula...) on faci el joc (columnes, taules, cadires, papereres del pati...) però sense 
fer cap nus. Una vegada els tres equips ja tenen la xarxa creada, han de canviar d’ubicació i 
anar a desembolicar la xarxa que un altre grup havia embolicat. 
Quant triguem a desembolicar-ho? Qui ha trigat més? Per què?

El transport de la pastanaga
Es divideix el grup en tres equips i a cada equip se li dóna una pastanaga gran. Caldrà que facin 
relleus de la pastanaga; ara bé, el recorregut serà de llargada diferent. El primer equip tindrà una 
distància del recorregut de 30 metres i podrà transportar la pastanaga amb l’avantbraç. El segon 
tindrà una distància de 10 metres i podrà transportar la pastanaga amb el coll. Finalment, el tercer 
tindrà una distància de 5 metres i podrà transportar la pastanaga amb els genolls. 
Qui ha trigat més? Qui ha estat el més ràpid? Qui ho ha tingut més fàcil? Per què?

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
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Quants quilòmetres ha recorregut?
En un mapa, indiquem d’on ha vingut el producte mitjançant un gomet o xinxeta. Amb una 
madeixa de llana, es mesura la distància i amb l’ajuda de l’escala del mapa es calcula la distància 
real, en línia recta, entre el lloc d’origen i l’escola.
A quants quilòmetres de l’escola s’ha produït l’aliment? Consideres que és un producte de 
proximitat? Creus que es podria haver comprat el mateix aliment a altres llocs? A quins? Per què 
creus que s’ha decidit comprar l’aliment en aquest lloc?  

Embolica que fa fort!
Es divideix el grup en tres equips. A cada equip se li dóna una madeixa de llana o cordill. Cal que 
les tres madeixes siguin de mides diferents (20 metres, 10 metres i 5 metres, per exemple). Cada 
equip haurà d’entrelligar la seva madeixa entre diferents elements del mobiliari de l’espai (pati, 
menjador, aula...) on faci el joc (columnes, taules, cadires, papereres del pati...) però sense fer cap 
nus. Una vegada els tres equips ja tenen la xarxa creada, han de canviar d’ubicació i anar a 
desembolicar la xarxa que un altre grup havia embolicat. 
Quant triguem a desembolicar-ho? Qui ha trigat més? Per què?

Anuncia’t
Es divideix el grup en subgrups de quatre o cinc nois i noies, cadascun dels quals ha de preparar 
un anunci per vendre el mateix aliment protagonista però amb procedències diferents. Podeu 
consultar l’annex per saber d’on provenen majoritàriament els aliments que consumim a casa 
nostra. Prèviament, cada grup ha de pensar quines característiques vol ressaltar d’aquell producte 
(bo, bon aspecte, ecològic, barat, poc emmagatzemat en cambres...). 
Quin producte compraríem abans, és a dir, quin anunci ens ha agradat més? Per què? Quines 
característiques més importants ha ressaltat cada grup?

D’on sóc?
Es comença l’activitat demanant als nois i noies si saben d’on prové l’aliment protagonista. En cas 
que no ho sàpiguen, se’ls explica d’on ve. Cal que cada participant dibuixi l’aliment protagonista, 
partint d’una imatge base, personalitzant-lo en funció d’on hagi vingut, amb un vestit típic, 
relacionant-ho amb l’època de l’any... Amb tots els dibuixos fets, farem una exposició. 
Podríem vestir aquest mateix protagonista amb un vestit típic d’algun altre lloc del món? De quin? 
Podríem adornar-lo amb característiques de més d’una època de l’any?

Què en sabem, del protagonista?
Es divideix el grup de nois i noies en cinc petits grups. Cada grup rep de l’educador una pista d’un 
indret del centre on està amagada la informació. Es pot fer la mateixa activitat en la qual per 
aconseguir la informació els nois i noies han de superar una prova. Prèviament s’han amagat pel 
centre o pel pati cinc informacions diferents, però totes que tracten de l’aliment protagonista. La 
informació que cal buscar és: el valor nutricional de l’aliment, la producció, el processament i la 
distribució, el camí del diner i les emissions de CO2 associades a l’aliment protagonista. Tota 
aquesta informació la podeu trobar a l’annex. Aquesta activitat es pot repetir cada setmana, però 
és millor que els grups vagin canviant la informació que han de buscar. Una vegada cada grup ja 
té la informació corresponent, la posen en comú.
De tota la informació de l’aliment que has trobat, quina creus que és més important per a la teva 
salut? Per què? Quina creus que és més important per a la salut del planeta? Per què? Quines 
relacions creus que hi ha entre la teva salut i la del planeta? 
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Cada gota compta
Es divideix el grup en cinc equips. L’objectiu és transportar tota l’aigua que hi ha en una 
ampolla, galleda, recipient, etc., fins a l’altra banda del camp de joc sense que en caigui ni una 
gota. El transport de l’aigua es fa mitjançant una esponja. Guanya l’equip que aconsegueixi dur 
a l’altra banda del camp de joc el màxim d’aigua. 
Quanta aigua ens ha caigut? Quin és el moment en què hem perdut més aigua: en treure-la del 
recipient, durant el transport, a l’arribada...?

El gra de sorra
Es divideix el grup en cinc equips. L’objectiu és transportar tota la sorra que hi ha en un 
recipient, cubell, galleda, etc., fins a l’altra banda del camp de joc sense que en caigui ni un gra. 
El transport de la sorra es fa mitjançant un plat de plàstic i fent equilibris perquè no en caigui ni 
un gra. Guanya l’equip que aconsegueixi dur a l’altra banda del camp de joc el màxim de sorra.
Quanta sorra ens ha caigut? Quin és el moment en què ens ha caigut més sorra: en iniciar el 
recorregut o durant el transport?

Som pesats
Després d’haver pesat la quantitat d’aliment servit i malbaratat, volem reflexionar sobre què vol 
dir l’expressió: ets un pesat? sóc una pesada? 
En quines situacions creuen els nens i nenes que són pesats? I per què es diu aquesta frase?

Fem grups de...
Es reparteix una targeta amb el nom o la fotografia d’un aliment a cadascun dels participants. 
Aquest aliment és el que són ells durant el joc. Una vegada tothom conegui bé el seu 
personatge, es van fent agrupacions o paquets en funció de diferents característiques que es 
vagin dient. És important distingir entre el que és malbaratament alimentari i el que és residu 
orgànic. Possibles aliments: taronja, poma, tomàquet, patata, ceba, cogombre, plàtan, pera, 
maduixa, ou, bistec, pa, arròs, pasta, lluç, calamar, pit de pollastre, mongetes tendres, llenties, 
pèsols, cigrons... 
Es poden agrupar per: verdures, fruites, els que tenen residu una vegada s’ha menjat, els que 
abans de cuinar-lo s’han de pelar... 
Quins aliments creus que tenen més residu orgànic de tots els aliments amb els quals s’ha fet 
l’activitat? Quina diferència hi ha entre malbaratament i residu orgànic?

Quant peso?
Amb una bàscula anem pesant els nens i nenes del grup i anotant les mesures. Una vegada 
tenim totes les dades, podem fer una gràfica. Podem fer la mateixa activitat mesurant-los i 
fent-ne també una gràfica. 
Per què cal tenir mesures de les coses? Quant peso amb sabates i sense? Quant pesen les 
sabates? Quant mesura el meu peu?

FASE 2
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Cada gota compta
Es divideix el grup en cinc equips. L’objectiu és transportar tota l’aigua que hi ha en una ampolla, 
galleda, recipient, etc., fins a l’altra banda del camp de joc sense que en caigui ni una gota. El 
transport de l’aigua es fa mitjançant canyetes i xuclant mentre es fa el recorregut. Guanya l’equip 
que aconsegueixi dur a l’altra banda del camp de joc el màxim d’aigua. 
Quanta aigua ens ha caigut? Quin és el moment en què hem perdut més aigua: en treure-la del 
recipient, durant el transport, a l’arribada...?

El gra de sorra
Es divideix el grup en cinc equips. L’objectiu és transportar tota la sorra que hi ha en un recipient, 
cubell, galleda, etc., fins a l’altra banda del camp de joc sense que en caigui ni un gra. El transport 
de la sorra es fa mitjançant un plat de plàstic i fent equilibris perquè no en caigui ni un gra. Guanya 
l’equip que aconsegueixi dur a l’altra banda del camp de joc el màxim de sorra.
Quanta sorra ens ha caigut? Quin és el moment en què ens ha caigut més sorra: en iniciar el 
recorregut o durant el transport?

Fem punteria
Es divideix el grup en dos equips. L’objectiu és canviar tota l’aigua d’un recipient a un altre sense 
malgastar-ne. Aquest canvi es fa utilitzant xeringues i fent punteria d’un cubell fins a l’altre. Guanya 
l’equip que aconsegueixi canviar el màxim d’aigua possible, no el que ho faci més ràpid. 
Hem malbaratat gaire aigua? L’equip que ho ha fet més ràpid és el que ha malbaratat més aigua? 
Per què?

Què hi ha dins dels globus?
Es dóna a cada parella de nens i nenes un globus que han d’inflar i lligar-lo al turmell d’un dels dos. 
Dins de cada globus hi ha una informació sobre el malbaratament alimentari en l’àmbit de 
Barcelona, Catalunya i el món. Tot seguit, cada parella ha d’intentar rebentar els globus de la resta 
evitant que es rebentin els propis. Un cop estan rebentats tots els globus, es llegeixen els papers 
que s’han trobat a l’interior i el grup debat si les dades que s’hi recullen són dades de 
malbaratament alimentari relacionades amb Barcelona, Catalunya o el món.
Quines són les situacions o espais en què creus que es llença més menjar? Per què? Quines 
dades t’han sorprès més? Per què? 

De la taula no cau res
Els nens i nenes s’agrupen en petits grups d’entre quatre i sis persones. Es dóna a cada grup una 
tela (que simbolitza unes estovalles de taula) i dos objectes que no es trenquin (per exemple, 
pilotes de ping-pong, fruits d’arbres del pati, fustes o pedres petites...), que se situen al mig de la 
tela. La finalitat del joc és que cada grup es desplaci d’un lloc a un altre fent saltar els objectes 
amb la tela el més amunt possible sense que caiguin a terra. El joc es pot anar complicant donant 
més objectes a cada grup.
Quants objectes ens han caigut? Quants objectes som capaços de llençar amb la tela i recollir-los 
sense que en caigui cap? Com més objectes tenim més difícil és? Per què?

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
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Fem punteria
Es divideix el grup en dos equips. L’objectiu és canviar tota l’aigua d’un recipient a un altre sense 
malgastar-ne. Aquest canvi es fa utilitzant xeringues i fent punteria d’un cubell fins a l’altre. Guanya 
l’equip que aconsegueixi canviar el màxim d’aigua possible, no el que ho faci més ràpid. 
Hem malbaratat gaire aigua? L’equip que ho ha fet més ràpid és el que ha malbaratat més aigua? 
Per què?

Som pesats
Després d’haver pesat la quantitat d’aliment servit i malbaratat, volem reflexionar sobre què vol dir 
l’expressió: ets un pesat? sóc una pesada? 
En quines situacions de la vida quotidiana consideres que hi ha accions o comportaments d’una 
persona pesada? I per què es diu aquesta frase?

Ser o no ser, aquesta és la qüestió
Amb aquesta activitat es vol posar de manifest la diferència entre el malbaratament alimentari i el 
residu orgànic no consumible, és a dir, la part de l’aliment que no es pot menjar, com els ossos, 
les espines o la pell d’algunes fruites i verdures. Preguntem als nois i noies què es pot fer perquè 
aquest residu orgànic no vagi a parar al contenidor marró (compost, donar-ho als animals...). 
Després d’aquesta reflexió, fem grups de quatre o cinc nois i noies, els quals s’han d’inventar el 
menú d’un dinar que contingui primer plat, segon plat i postres en el qual el residu orgànic no 
consumible sigui el mínim possible. 
Tots els aliments tenen residu orgànic no consumible? Quins sí i quins no? És possible elaborar 
una dieta amb residu orgànic zero?

Pesar no sempre és fàcil
Es planteja als nois i noies l’enigma següent, que han de resoldre. Es pot optar per deixar més d’un 
dia perquè en trobin la solució per tal d’incrementar-ne la motivació.
«Hi ha deu camells, numerats de l’1 al 10. Cada camell porta un sac. Cada sac té deu paquets 
d’arròs. Cada paquet d’arròs pesa 1 kg. Però hi ha un camell que porta tots els paquets d’arròs 
amb una tara (pesen 1,1 kg cadascun). Si disposes d’una bàscula, com ho faries amb una sola 
pesada per saber quin és el camell que porta els paquets d’arròs tarats (pots pesar el que vulguis: 
sacs, paquets d’arròs...)?». Resposta: poses un paquet del 1r camell, dos del 2n, tres del 3r..., fins 
als deu del darrer camell i peses tots aquests paquets d’arròs. La xifra que doni de decimals a la 
bàscula serà el número del camell que porta els paquets tarats. 
Busca altres enigmes que creguis que pots compartir amb els companys.

Cuina d’autor
Amb la quantitat de l’aliment que s’ha malbarat penseu, per parelles, quin nou plat de cuina 
podríeu crear. Fem una recepta de cuina utilitzant, com un dels ingredients, el menjar que no s’ha 
consumit avui al centre. Podeu acompanyar aquest aliment amb d’altres i escriure la recepta de 
cuina corresponent. Podeu buscar idees de plats a la pàgina web El menjar no es llença, en un 
apartat específic sobre receptes d’aprofitament. Disponible a:
http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/
Quina recepta t’agradaria tastar? Quin plat creus que és el més fàcil de fer? I el més complicat? A 
casa teva també sobra menjar del que s’ha cuinat? Quin és el menjar que més sobra? Què en 
feu? Hi ha algun plat que cuineu amb productes que han sobrat? 
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Quina diferència hi ha entre una patata ecològica i una que no ho és?
Activitat proposada per l’Escola Labouré
S’explica l’origen de les dues patates de què disposem (una de supermercat i l’altra ecològica) i 
les diferències de tractament que s’ha donat a cadascuna (pesticides, productes, etc.) i 
plantegem preguntes als infants perquè entenguin que són molt diferents. Quina deu ser més 
bona? Es divideix el grup en dos i cada grup s’encarrega d’una patata. Cal emplenar un recipient 
amb aigua i punxar la patata pels laterals per tal que una meitat estigui submergida en l’aigua i 
l’altra meitat no. Deixem les dues patates, ben etiquetades, al sol i plantegem les preguntes 
següents: 
Quina creixerà més ràpid, la maca que ha estat tractada amb productes o la que no té gaire bona 
pinta però prové d’agricultura ecològica? A mesura que passin els dies anirem veient quina és la 
que creix més i ho fa més ràpid. 

 

De l’hort al plat
Visioneu el conte electrònic per treballar els punts clau en què es produeix malbaratament al 
llarg de tota la cadena alimentària. Podeu utilitzar també la guia interpretativa per 
desenvolupar cadascun dels conceptes. Disponible a: 
http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/material-pedagogic/infantil-i-cicle-inicial-de
-primaria/
De què té por la carxofa? Quins aliments s’han de posar més ràpid a la nevera?

De qui és aquesta petjada?
Es reparteixen entre els nens i nenes diferents 
dibuixos de petjades de diferents animals. 
Saps de qui són aquestes petjades? 
I la nostra petjada quina és? 
Fem que cada nen i nena dibuixi en un paper la sola 
de la seva sabata i, al costat, el seu peu. Comparem 
les nostres petjades amb les dels altres. 
Són iguals? 
En què es diferencien? Quan caminem per l’escola 
quina petjada deixem? Quina de les dues petjades 
és més gran?

FASE 3
CICLE INICIAL

http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/material-pedagogic/infantil-i-cicle-inicial-de-primaria/
http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/material-pedagogic/infantil-i-cicle-inicial-de-primaria/
http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/material-pedagogic/infantil-i-cicle-inicial-de-primaria/
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Mural
Farem un mural per penjar al menjador amb les petjades de tots els nens i nenes. Podem 
repetir aquesta activitat per a cada aliment, però utilitzant una tècnica diferent per fer aquest 
mural. Podem resseguir la silueta dels nostres peus, o de les nostres sabates, estampar amb 
pintura les nostres marques dels peus... 
Tots tenim la mateixa petjada? De què depèn que sigui diferent? És igual si la fem utilitzant 
diferents materials i tècniques?

Què necessitem per tenir...
Amb aquesta activitat es pretén que els nens i nenes sàpiguen que per disposar d’un aliment 
fan falta moltes més coses que els diners per comprar-lo. L’educador o educadora comença 
l’activitat demanant als nens i nenes quins elements o materials són necessaris per construir 
una sabata (cuir, pell, plàstic, goma, cordons, ferro...). Una vegada s’ha fet la reflexió, l’educador 
o educadora els pregunta què s’ha necessitat per poder tenir l’aliment protagonista. En petits 
grups debaten i diuen els que creuen. A continuació, l’educador o educadora ensenya unes 
targetes amb els noms o les imatges de diferents elements necessaris per obtenir aquell 
producte, des de la seva producció fins a la seva distribució: aigua, terra, sol, aire, petroli, fusta, 
acer, roba, diners, llavor... Finalment, cada grup de nens i nenes elabora un petit mural amb les 
imatges o les paraules dels elements que creguin necessaris per tenir aquell producte a l’escola. 
Creus que tots els aliments que consumim necessiten els mateixos elements? Un mateix aliment 
pot necessitar diferents elements en funció d’on vingui?
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Digue’m què menges i et diré qui ets
Es presenten un seguit d’imatges del consum alimentari al llarg d’una setmana de 28 famílies arreu 
del món.
Què mengen? Quins residus generen? Quina varietat de productes hi ha? Quina família és més 
semblant a la teva? Quina família creus que té la petjada ecològica més elevada?
Aquestes fotografies de Peter Menzel han estat extretes del llibre Hungry Planet: What The World 
Eats com a mostra. En aquest enllaç podeu veure exemples d’altres països. Disponible a: 
http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/#8515/hungry-planet-what-the-world-eats/

Comparar dos mapes
Amb l’ajuda de dos mapes, un amb la visió que coneixem dels països i l’altre amb la forma que té 
cada país en funció del seu consum, es proposa comparar la forma que tenen algunes regions. 
Disponible a: http://pthbb.org/natural/footprint/img/cartogram.gif
Per què creus que Amèrica del Nord té aquesta forma? I l’Àfrica? I Catalunya?

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

Sicília

Txad Mongòlia

Estats Units

http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/#8515/hungry-planet-what-the-world-eats/
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I tu què tries?
Es divideix la classe en grups de quatre o cinc nens i nenes i se’ls 
dóna una fotografia d’un aliment. De cada aliment caldrà 
que anotin dins el dibuix d’una petjada què creuen que 
ha calgut utilitzar per produir-lo, distribuir-lo, comercialitzar-lo... 
Quin aliment creus que té un cost ambiental més alt? 
Per què? I quin aliment creus que té un cost ambiental més petit? 
Per què? Intenta ordenar totes les fotografies dels aliments des 
del que té menys cost ambiental fins al que en té més. 

Aquí hi ha alguns exemples d’imatges, però podeu utilitzar les que més us convinguin.

Com vaig a l’escola?
Es demana als nens i nenes que s’agrupin en funció del mitjà de transport que utilitzen per anar 
a l’escola i reflexionin sobre aquestes preguntes: 
Què necessito perquè el mitjà de transport que utilitzo per anar a l’escola funcioni? Si tots els 
nens i nenes del grup vinguessin amb cotxe a l’escola i cada nen o nena gastés 1 litre de benzina 
per fer-ho, quanta superfície de bosc necessitaríem per absorbir tot el CO2 que s’ha produït? 
(Sabem que necessitem 113 m2 de bosc per absorbir 1 litre de benzina.)
Per fer-vos una idea de l’espai necessari podeu buscar un espai de l’escola que mesuri més o 
menys 113 m2 i, d’aquesta manera, fer visible la quantitat de terreny que hauria de ser bosc per 
absorbir la benzina utilitzada.

La meva petjada
Cada nen i nena fa el dibuix del contorn de la seva sabata en un tros de paper. Dins del dibuix de 
la seva sabata escriu o dibuixa tres accions que fa normalment a casa o a l’escola al llarg d’una 
setmana i que considera que generen més impacte ambiental pensant bàsicament en tres grans 
temes: el transport, l’energia i els residus que s’utilitzin. Quan hagin acabat, es pengen totes les 
sabates a un espai on tothom les pugui veure i es debat sobre les accions que s’han escrit 
relacionant-ho amb què vol dir el concepte de petjada ecològica i què vol dir el cost ambiental 
d’un producte. 
És el mateix? En què creus que es diferencien aquests dos conceptes?
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Digue’m què menges i et diré qui ets
Es presenten un seguit d’imatges del consum alimentari al llarg d’una setmana de 28 famílies arreu 
del món.
Què mengen? Quins residus generen? Quina varietat de productes hi ha? Quina família és més 
semblant a la teva? Quina família creus que té la petjada ecològica més elevada?
Aquestes fotografies de Peter Menzel han estat extretes del llibre Hungry Planet: What The World 
Eats com a mostra. En aquest enllaç podeu veure exemples d’altres països. Disponible a: 
http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/#8515/hungry-planet-what-the-world-eats/.

Comparar dos mapes
Amb l’ajuda de dos mapes, un amb la visió que coneixem dels països i l’altre amb la forma que té 
cada país en funció del seu consum, es proposa comparar la forma que tenen algunes regions. 
Disponible a: http://pthbb.org/natural/footprint/img/cartogram.gif.
Per què creus que Amèrica del Nord té aquesta forma? I l’Àfrica? I Catalunya?
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Txad Mongòlia

Estats Units

http://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/#8515/hungry-planet-what-the-world-eats/


27

I tu què tries?
Es divideix la classe en grups de quatre o cinc nois i noies i se’ls 
dóna una fotografia d’un aliment. De cada aliment caldrà 
que anotin dins el dibuix d’una petjada què creuen que 
ha calgut utilitzar per produir-lo, distribuir-lo, comercialitzar-lo... 
Quin aliment creus que té un cost ambiental més alt? 
Per què? I quin aliment creus que té un cost ambiental més petit? 
Per què? Intenta ordenar totes les fotografies dels aliments des 
del que té menys cost ambiental fins al que en té més.

Aquí hi ha alguns exemples d’imatges, però podeu utilitzar les que més us convinguin.

Com vaig a l’escola?
Es demana als nois i noies que s’agrupin en funció del mitjà de transport que utilitzen per anar 
a l’escola i reflexionin sobre aquestes preguntes: 
Què necessito perquè el mitjà de transport que utilitzo per anar a l’escola funcioni? Si tots els 
nens i nenes del grup vinguessin amb cotxe a l’escola i cada nen o nena gastés 1 litre de benzina 
per fer-ho, quanta superfície de bosc necessitaríem per absorbir tot el CO2 que s’ha produït? 
(Sabem que necessitem 113 m2 de bosc per absorbir 1 litre de benzina.)
Per fer-vos una idea de l’espai necessari podeu buscar un espai de l’escola que mesuri més o 
menys 113 m2 i, d’aquesta manera, visible la quantitat de terreny que hauria de ser bosc per 
absorbir la benzina utilitzada.

Dos tomàquets i dos destins
Visioneu aquest curtmetratge elaborat per Veterinaris sense Fronteres que mostra les diferències entre 
la producció d’un tomàquet de forma agroecològica i un de forma industrialitzada. Disponible a: 
http://www.youtube.com/watch?v=tTbJ0_ieN0Q
Quines diferències hi ha entre el que demana cadascun dels tomàquets al cambrer? Com és la 
vida de la pagesa? I la vida de l’empresari? Quin tomàquet t’agradaria tastar? I quin menges 
habitualment? Per què?
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Els flocs de neu
Expliqueu aquesta adaptació lliure del conte de Kurt Kauter.
Què creus que va pensar el colom? Què té a veure aquest conte amb el malbaratament 
alimentari?

1+1+1 = molts
Es visionen quatre curtmetratges d’animació i es reflexiona sobre els efectes que tenen els petits 
gestos. Podeu trobar els curtmetratges a: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQJZUHm0Hxo.
Quin t’ha agradat més? Per què? Quines relacions hi ha entre el que has vist i el que fem cada dia 
a l’escola o a casa?

Construïm
Mitjançant un joc de construccions, blocs de fusta, peces de Lego..., es tracta de fer piles 
simbolitzant el malbaratament que hi ha hagut entre el total d’escoles que participen en el 
programa  «Ens ho mengem tot». Cal anar donant diferents valors a les fitxes perquè els nens i 
nenes prenguin consciència del malbaratament que s’ha generat entre tots. 
Si cadascuna de les peces simbolitza el malbaratament d’un plat del nostre centre, quantes peces 
necessitem per representar el malbaratament de tots els nens i nenes de la classe? I el de tota la 
nostra escola? I el de totes les escoles que participen en el programa (pren el valor total de 
malbaratament generat que se t’ha fet arribar)? I si hi participessin totes les escoles de Barcelona 
(a Barcelona hi ha aproximadament 800 centres educatius)?

FASE 4
CICLE INICIAL

Una vegada, un pardal va preguntar a un colom de bosc: 
—Quant pesa un borralló de neu? 
I el colom li va dir: 
—No gens. 
—Gens? —va preguntar el pardal—. Doncs, mira, escolta aquesta història que em va 
passar fa temps, a veure què et sembla: 
«Un dia em vaig aturar a la branca d’un avet just on la branca s’ajunta amb el tronc. Al 
cap d’una estona va començar a nevar, però molt poquet, molt lleument. Com que no 
tenia res a fer, em vaig posar a comptar els �ocs que anaven caient al damunt d’aquella 
branca. En vaig comptar 3.741.952. Quan va caure el següent, el que feia 3.741.953, 
petit, lleu, que no pesava gens, tal com tu dius, la branca es va trencar».
Acabat el relat el pardal va marxar volant... I el colom es va quedar pensant.
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Ningú no vol el malbaratament
En una pilota enganxem o escrivim la dada de la quantitat de malbaratament que s’ha recollit entre 
totes les escoles que participen en el programa  «Ens ho mengem tot». Com en el joc de la bomba, 
la pilota s’ha de passar ràpidament entre els nens i nenes fins que l’educador o educadora diu 
«prou». El nen o nena que tingui la pilota, que simbolitza el malbaratament, ha de seure a terra i 
deixar de jugar a passar-se la pilota fins que només quedi un un nen o nena amb la pilota. 
Per què no podem malbaratar el menjar? Creus que s’ha malbaratat gaire quantitat de menjar 
entre totes les escoles?

Diem NO
Dividim la classe en petits grups de quatre nens i nenes i donem a cada grup dos papers de diari. 
Cada paper de diari representa el malbaratament en un menjador d’una escola. Els nens i nenes 
de cada grup s’han de desplaçar d’un lloc a un altre del pati sense posar els peus fora dels papers 
de diari. Quan ho hagin fet fan una bola amb els papers de diari i juguen amb la pilota, 
passant-se-la amb els peus o amb les mans. Després dividim el grup en dos i cada grup fa una 
sola bola ajuntant totes les boles fetes abans amb els papers dels nens i nenes dels petits grups 
de quatre. Seguidament, fan dues rotllanes agafant-se per les espatlles i han d’aconseguir fer un 
recorregut portant la pilota al mig de la rotllana sense que surti i desplaçant-la amb els peus. 
Com podem evitar el malbaratament al menjador de l’escola? Què puc fer per no deixar res de 
menjar al plat?
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Els flocs de neu
Expliqueu aquesta adaptació lliure del conte de Kurt Kauter.
Què creus que va pensar el colom? Què té a veure aquest conte amb el malbaratament 
alimentari?

La unió fa la força
Relateu aquest conte tradicional hindú.
El malbaratament alimentari és un problema greu? Per què? Es pot evitar? Què podem fer per 
evitar el malbaratament alimentari a l’escola i a casa?

Als coloms els agradava volar plegats, com una gran família, però no sabien per què ho 
feien. Un dia, volant tots junts, cercaven menjar sense èxit. Van recórrer molts quilòmetres 
sobre camps i jardins, però no van veure res que els pogués omplir la panxa. Sempre hi 
havia algun altre animal que se’ls avançava, i necessitaven volar més de mig dia �ns a 
trobar una engruna.
Exhausts de tant volar, van fer una parada damunt d’uns cables d’electricitat. Des d’allà, un 
dels coloms joves va distingir una mica d’arròs a terra. 
Ràpidament, van reiniciar el vol i tots van baixar a menjar. Però tan bon punt van aterrar, van 
sentir un soroll estrany i, abans que poguessin fer res, una xarxa s’alçà damunt seu i els 
cobrí a tots. Era un parany preparat per caçar-los... Els coloms, molt espantats, lluitaven per 
sortir-ne, però la malla de la xarxa era massa petita i només aconseguien cansar-se sense 
poder alliberar-se’n. Els caçadors s’apropaven pel camí carregats amb una caixa de fusta i 
una reixa metàl·lica i disposats a posar-los a dins i emportar-se’ls. 
De cop, el rei dels coloms va dir: «Pareu de forcejar! Si tots subjectem la xarxa amb el bec 
i volem plegats, podrem elevar-nos i escapar». Al senyal del rei, cada colom subjectà la 
xarxa i agità les ales. La xarxa començà a alçar-se. Els caçadors van quedar parats en veure 
com s’allunyaven els coloms amb la xarxa que encara els envoltava, i per més que van 
córrer no els van atrapar. El rei va dirigir els coloms �ns a un vessant proper on vivia un amic 
seu. Era un ratolí que s’alegrà molt de poder rosegar la xarxa i alliberar els estimats coloms.
Encara ara podeu veure com els coloms volen tots plegats, perquè han après la lliçó que 
aquell rei savi els va ensenyar: LA UNIÓ FA LA FORÇA!

Una vegada, un pardal va preguntar a un colom de bosc: 
—Quant pesa un borralló de neu? 
I el colom li va dir: 
—No gens. 
—Gens? —va dir el pardal—. Doncs, mira, escolta aquesta història que em va passar fa 
temps, a veure què et sembla: 
«Un dia em vaig aturar a la branca d’un avet just on la branca s’ajunta amb el tronc. Al 
cap d’una estona va començar a nevar, però molt poquet, molt lleument. Com que no 
tenia res a fer, em vaig posar a comptar els �ocs que anaven caient al damunt d’aquella 
branca. En vaig comptar 3.741.952. Quan va caure el següent, el que feia 3.741.953, 
petit, lleu, que no pesava gens, tal com tu dius, la branca es va trencar».
Acabat el relat el pardal va marxar volant... I el colom es va quedar pensant.
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1+1+1 = molts
Es visionen quatre curtmetratges d’animació i es reflexiona sobre els efectes que tenen els petits 
gestos. Podeu trobar els curtmetratges a: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQJZUHm0Hxo.
Quin t’ha agradat més? Per què? Quines relacions hi ha entre el que has vist i el que fem cada dia 
a l’escola o a casa?

3, 2, 1 i acció!
Es proposa als nens i nenes que creïn, en petits grups, diferents esquetxos de teatre o anuncis de 
televisió de tres minuts amb el títol La unió fa la força! o bé Els petits canvis són poderosos!. El 
contingut de la representació s’ha de relacionar amb el concepte d’evitar el malbaratament 
alimentari. Quan els diferents grups hagin preparat la peça es representarà davant la resta de 
companys i companyes.
Quin t’ha agradat més? Per què?

I tu què hi dius?
Es proposa escriure paraules que decideixin els nens i nenes utilitzant el cos. Hi ha lletres que es 
poden fer amb una sola persona, com per exemple la lletra I, però n’hi ha d’altres en què calen 
dues persones o fins i tot tres. Però per poder escriure paraules cal que siguin molts els que 
intervinguin en l’acció.
Un cop els nens i nenes s’hagin familiaritzat a escriure algunes paraules amb el seu cos acabarem 
l’activitat escrivint entre tots: «Ens ho mengem tot».
Et sembla que ens fem una fotografia de grup?
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I què passaria al món?
Barcelona té 1.620.943 habitants. 
Què passaria si a Barcelona tothom malbaratés la quantitat malbaratada al centre? I a Catalunya? 
I al món?

Entre tots ho podem fer?
Els nois i noies es reparteixen en dues rotllanes. En rotllana, seguint les indicacions del monitor o 
monitora, els nois es van apropant fins a seure l’un sobre l’altre, a sobre les cuixes del de darrere, 
en posició de semiasseguts. Primer han d’aguantar de forma estàtica i després caminar a poc a 
poc. Guanya el grup que aguanti més estona caminant i sense caure. 
Quina rotllana ha aguantat més? Per què?

Passem el mur
Es col·loca una corda en horitzontal a una distància del terra tal que no sigui fàcil saltar-la. Tots 
els membres del grup de nois i noies han d’aconseguir passar a l’altra banda de la paret 
ajudant-se entre ells. Cal organitzar-se bé perquè tots, siguin forts, alts o prims, puguin passar 
a l’altra banda del mur. 
Ha estat fàcil organitzar-se? Si ho haguessis fet sol ho hauries aconseguit?

Acroesport
L’educador o educadora proposa una figura humana construïda entre dos. Així doncs, els nois 
i noies es col·loquen per parelles i han d’aconseguir construir la figura. Una vegada ja l’han fet, 
l’educador o educadora en proposa una feta entre tres, i aleshores els joves s’agrupen de tres 
en tres i construeixen la figura corresponent. L’educador o educadora va proposant figures 
humanes de quatre, de cinc, de sis i així fins a arribar a construir-ne una en què participi tot el 
grup. L’educador o educadora pot portar imatges suggerents d’aquestes figures o els noies i 
noies se les poden inventar. 
Quina figura t’ha agradat més fer? Quina t’ha agradat més de les que han fet els altres grups? 
Per què? Ha estat fàcil posar-vos d’acord en el grup? Creus que podries haver fet el mateix 
sense la col·laboració dels altres?   

M-A-L-B-A-R-A-T-A-M-E-N-T
Per parelles, escriviu un consell per evitar el malbaratament alimentari en un paper d’embalar 
gran que heu d’enganxar en un lloc visible del pati o del menjador de l’escola. Per fer-ho heu 
d’utilitzar tretze paraules que han de començar amb les lletres de la paraula 
M-A-L-B-A-R-A-T-A-M-E-N-T. Podeu utilitzar les paraules creades seguint l’ordre corresponent 
o, si ho voleu fer una mica més fàcil, sense tenir en compte l’ordre. 
Quin consell dels que s’han escrit consideres millor? Per què? Quin és el més divertit? Quin és 
el més original?   

PRIMER CICLE D’ESO
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Al nostre centre hi ha algun sistema de comunicació del menjador escolar que arribi a 
les famílies? Quin és? Amb quina periodicitat s’utilitza? Podem incloure-hi informació 
sobre el projecte «Ens ho mengem tot»?
Cal fer un estudi dels mitjans de comunicació de què disposem normalment o que podem 
aconseguir fàcilment, que arribin al nostre públic objectiu i que tinguin un cost viable per a 
nosaltres. Hem de pensar com podem utilitzar els mitjans de comunicació que tenim a 
l’escola i també d’altres de propers al barri: correu electrònic, pàgina web o blog, revista o 
butlletí, cartelleres, assemblees, actuacions a l’escola o al barri, etc. També podem pensar a 
utilitzar mitjans nous, més creatius i sorprenents que els tradicionals i que ens poden aportar 
molt bons resultats. Podem fer una representació teatral al mig del carrer, disfressar-nos i 
penjar-nos cartells amb els missatges del que volem comunicar, fer una falca de ràdio per a 
l’emissora del barri... Tot és possible.

En aquesta fase del procés us recomanem primer dur a terme aquesta activitat a l’inici del 
projecte a fi de conèixer de quins mitjans de comunicació disposem al centre i quins podem 
utilitzar durant la resta de mesos.

Com ho fem al nostre centre educatiu per arribar a tota la comunitat educativa?
Detectem tots els mitjans de comunicació que s’han utilitzat alguna vegada al nostre centre i 
valorem quins són els que ens poden ajudar més a comunicar a tots els nens i nenes de 
l’escola i a les famílies el que hem fet aquesta setmana. Volem explicar al màxim de gent 
possible què hem fet al menjador aquesta setmana i per què és important que a l’escola i a 
casa evitem el malbaratament alimentari. 

A més dels mitjans normals dels quals podem disposar (web del centre, ràdio...), cal esbrinar 
si tenim altres recursos, tant materials (sala d’informàtica, equip d’enregistrament de veu, 
equip de música...) com econòmics (per fer impressions de fullets, cartells, pancartes, 
murals...).

Al centre disposem de:

FASE 5
CICLE INICIAL, CICLE MITJÀ I SUPERIOR I PRIMER CICLE D’ESO

TIPUS 
DE RECURS

ÉS FÀCIL
 D’UTILITZAR

NO ÉS FÀCIL 
D’UTILITZAR
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Una vegada esbrinats els tipus de recursos i valorats en funció de la seva simplicitat, suggerim 
utilitzar-ne un de diferent cada mes, ja que d’aquesta manera s’afavoreix el factor sorpresa, 
tant important en els elements comunicatius.

Abans de començar a comunicar és important dissenyar la campanya de comunicació, i una 
bona manera de fer-ho és respondre a les preguntes següents:

•  Què volem aconseguir?  
    Reduir el missatge a unes quantes paraules clau ajuda a captar l’atenció del públic.
•  A qui va adreçada la campanya de comunicació?
    Conèixer el públic ajuda a crear un disseny i un contingut adequats.
•  Quin missatge volem transmetre?
•  Quins recursos utilitzarem?
•  Quines accions farem?
•  Com avaluarem el resultat de la campanya?

Menú d’idees

Penjar un cartell a la cartellera del centre

Redactar una notícia al web

Explicar-ho a les classes 

Crear un díptic informatiu per a les famílies

Informar les botigues del barri

Elaborar un curtmetratge

Preparar una xerrada

Escriure una notícia a la revista o el butlletí

Enviar un correu electrònic a les famílies

Elaborar un programa de ràdio

Utilitzar eines 2.0: Facebook, Twitter, etc.

Gravar un vídeo o un lipdub

...

MENÚ D’IDEES

MENÚ D’IDEES
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4. Proposta d’activitats per a l’aula

L’alimentació, el recorregut dels aliments, el malbaratament alimentari, la nutrició, la petjada 
ecològica, els residus, el consum, la publicitat, etc., són conceptes que formen part del currículum 
escolar i que els mestres i els professors i professores han de facilitar als seus alumnes. Els 
objectius s’han extret del currículum de primària i de secundària concrets de determinades àrees 
i matèries que s’hi relacionen. En aquest sentit, la proposta didàctica «Ens ho mengem tot» pot 
ajudar a facilitar la comprensió d’aquests conceptes a partir de la realitat pròpia del centre. 

CICLE INICIAL

OBJECTIUS

ACTIVITATS

Els productes 
de l’hort

Els productes 
d’un mercat

El joc 
dels sentits

El joc 
de la compra

Identificar els éssers vius per 
la seva capacitat de fer les 
funcions bàsiques: nutrició, 
reproducció i relació

Relacionar la nutrició amb el 
creixement, el recanvi i el 
manteniment de la vida

Reconèixer diferents tipus 
d’aliments. Fer una valoració 
d’una alimentació sana i variada

Adquirir hàbits bàsics 
higiènics, alimentaris i 
posturals relacionats 
amb l’activitat física

Utilitzar estratègies de 
comprensió i interpretació 
crítica dels missatges 
audiovisuals adreçats als 
nens i nenes de la seva edat 
(publicitat de joguines i de 
productes d’alimentació, 
entre d’altres)

Distingir entre objectes d’un 
sol tipus de material o de 
diferents tipus. Aplicar criteris 
de separació i selecció als 
residus urbans. Participar en 
la reducció, la reutilització i el 
reciclatge de residus de 
l’escola

Conèixer les principals 
característiques dels 
aliments habituals: classes, 
origen i propietats

Comparar qualitats 
perceptibles: tàctils, 
gustatives, olfactives, 
visuals i auditives



36

ELS PRODUCTES DE L’HORT
Durada: 20-30 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Conèixer els productes de l’hort.
- Relacionar els productes hortícoles amb els aliments consumits.
- Identificar els components utilitzats per treballar un hort.
- Reflexionar sobre l’ús de productes químics de síntesi en la producció d’aliments.
Continguts: 
- Els productes hortícoles alimentaris.
- Els productes utilitzats en la gestió de l’hort.
- Fertilitzants i adobs químics de síntesi enfront d’orgànics.
- Elements contaminants habituals en un hort.
Mecànica: 
Es reparteixen a cada alumne dues llistes d’elements. A la primera han d’encerclar els 
elements que surten d’un hort, i a la segona, els elements que no utilitzarien en un hort. 
Després del treball individual durant deu minuts, es posen en comú els resultats i es 
promou un debat per comentar els criteris emprats per a la tria. D’aquells elements que 
hagin generat controvèrsia o dubtes, caldrà fer-ne una recerca posterior, si s’escau, que 
es pot distribuir entre els alumnes o en grups de treball.
Material: 
Fitxa amb llistes:
Llista 1: mongeta verda, col, bleda, enciam, pebrot, pèsol, rave, carbassó, albergínia, 
taula, llet, patinet, melmelada, ordinador, bolígraf, pollastre, peix i forquilla. 
Llista 2: aigua, cendra, adob, llavors, compost, fulles seques, pintura, suc de taronja, 
petroli, mitjons, closca d’ou, ampolla de plàstic i canya. Es poden fer servir verdures reals 
per reforçar-ne el coneixement a través dels sentits.
Observacions: 
Font: www.ecomenjadors.org
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ELS PRODUCTES D’UN MERCAT
Durada: 20-30 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Diferenciar entre aliments i productes no alimentaris.
- Introduir la piràmide alimentària.
- Identificar els grups d’aliments: hortalisses, cereals, làctics, llegums, carn, peix.
Continguts: 
- Els grups d’aliments.
- Diferències nutritives de cada grup d’aliments.
- Requeriments alimentaris diaris.
Mecànica: 
Els alumnes es distribueixen per parelles i se’ls reparteixen imatges d’un mercat amb 
molta diversitat de productes. Un alumne o alumna ha de fer la llista de productes que són 
aliments i l’altre ha de fer la llista de productes que no són aliments. Del grup de fitxes que 
es consideren aliments, han de mirar de subclassificar-los en els tipus bàsics d’aliments 
(hortalisses, cereals, làctics, llegums, carn i peix). Cal posar en comú les classificacions. A 
continuació, cal impulsar un debat a l’entorn dels elements que generin dubtes o 
controvèrsia (per exemple, les llaminadures). Es pot complementar l’activitat amb una 
petita recerca a casa (o una segona part de la classificació) sobre quins beneficis ens 
aporta cada tipus d’aliment, amb un vocabulari adequat al nivell dels alumnes (força, 
matèria per als músculs o per als ossos, bona digestió…).
Material: 
Fitxa amb imatges de diversitat de productes. Es poden fer servir productes reals per  
reforçar-ne el coneixement a través dels sentits.
Observacions: 
Font: www.ecomenjadors.org
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EL JOC DELS SENTITS
Durada: 20-30 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Identificar hortalisses, fruites i altres aliments a través dels sentits (olfacte, tacte i gust).
- Evidenciar que la tria dels aliments està molt influenciada per la vista.
- Experimentar amb els sentits que es poden utilitzar per triar aliments.
- Descriure les percepcions a través dels sentits.
- Reconèixer la frescor i la maturitat a partir de l’olor, la textura, el gust i la vista de l’aliment.
Continguts: 
- Productes alimentaris de temporada.
- La inclinació per triar aliments que són visualment atractius envers el potencial nutritiu.
- Els sentits que intervenen en la tria dels aliments.
- Textures, colors i olors vinculats a l’estat de maduresa de cada producte.
Mecànica: 
Els alumnes s’asseuen en rotllana. Al mig, dipositem una caixa amb fruita i verdura de 
temporada i una altra amb targetes on hi ha dibuixades representacions de l’olfacte, el 
gust i el tacte (nas, boca, mà).
Escollim un dels infants, li tapem els ulls i li demanem que esculli una targeta per saber 
el sentit que li ha tocat. 
Traiem una fruita o una verdura de la caixa. L’alumne ha d’encertar de què es tracta 
guiant-se pel sentit que li hagi tocat. Els companys li diran si l’ha encertat. Se li donen 
tres oportunitats i, si no l’encerta, se li deixa veure quina fruita o verdura li havia tocat. 
Finalment, se li demana que descrigui el que ha percebut a partir de l’olor, el tacte o el 
gust de l’aliment. 
Material: 
Caixa amb fruites i hortalisses, caixa amb les targetes amb la representació de l’olfacte, el 
gust i el tacte i mocador per tapar els ulls.
Observacions: 
Font: www.ecomenjadors.org
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EL JOC DE LA COMPRA
Durada: 50 minuts
Ràtio: grup classe 
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Reconèixer diferents tipus d’aliments i de presentació de cadascun d’aquests aliments.
- Reflexionar sobre els criteris utilitzats en l’adquisició d’aliments: presentació, gust,   
  obsequis complementaris, reconeixement publicitari, rutina, origen, frescor, qualitat   
  alimentària...
- Reconèixer els tipus i la quantitat de components dels embolcalls i els envasos dels  
   productes.
- Establir un criteri de consum sensat.
- Reflexionar sobre la repercussió de la publicitat i les estratègies comercials en el nostre   
  consum.
Continguts: 
- Tipologies d’aliments i de presentacions.
- Criteris de consum.
- Generació, separació i prevenció de residus vinculades a la presentació comercial.
Mecànica: 
El docent prepara un escenari per a la motivació: diversos productes presentats de 
diferents maneres (embolcalls, imatge, situació a la classe, publicitat o no a la 
televisió…). Cada alumne ha de triar una quantitat de productes predeterminada pel 
docent i ha d'anotar l’ordre de preferència en un paper («carnet de compra»).
Cada alumne ha d’explicar els motius de la seva tria. Aleshores, el docent ha d’induir un 
debat reflexiu sobre aquests motius.  
Material: 
Fitxa «Carnet de compra» (per anotar la tria de productes dins la classe i les estratègies 
de venda).
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CICLE MITJÀ

OBJECTIUS

ACTIVITATS

L’esmorzar
Aliments 

de proximitat i 
aliments llunyans*

 El menú*
La taronja 
viatgera*

Identificar i justificar hàbits 
d’higiene, de descans, 
d’exercici físic i 
d’alimentació variada i 
equilibrada per a una vida 
saludable. Identificar  
missatges i pràctiques que 
no afavoreixen el bon 
desenvolupament personal 
i la salut

Analitzar missatges 
publicitaris i valorar la 
incidència en la presa de 
decisions de la vida 
quotidiana. Desenvolupar 
actituds de consum 
responsable

Valorar l’ús responsable 
de les fonts d’energia

Identificar diferents fonts 
d’energia i de cadenes 
energètiques relacionades 
amb canvis observats a la 
vida quotidiana

L’ésser humà: creixement 
i transformació del cos 
humà. L’alimentació i la
digestió: principals òrgans 
i la seva higiene

* Trobareu aquestes activitats detallades a l’apartat d’activitats per a cicle superior.
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L’ESMORZAR
Durada: 20-30 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Detallar els avantatges i els inconvenients nutritius dels aliments artesans i els processats      
   industrialment.
- Vincular l’esmorzar a la piràmide alimentària.
- Observar l’impacte que té la tria del mitjà de transport utilitzat per anar a comprar.
- Detallar els residus que el subjecte genera vinculats al consum d’un producte des que   
   s’adquireix fins que es consumeix.
Continguts:
- Valor nutricional diferencial dels productes alimentaris industrials i casolans.
- Impactes ambientals derivats de l’adquisició i el consum dels productes alimentaris.
- Grups alimentaris representats en l’esmorzar.
Mecànica: 
Cada alumne apunta què porta per esmorzar (entrepà, fruita, pasta de brioixeria...). 
Després, es descriu l’origen, el punt de venda, la composició i els residus que en genera 
el consum. Finalment, es busca la manera de reduir l’impacte ambiental que té el consum 
d’aquest producte.
Material:  
L’esmorzar de cadascú, amb el seu embolcall o contenidor, si n’hi ha.
Observacions: 
És un producte comprat o casolà? Si és comprat, s’ha comprat en una botiga o en un 
supermercat? Si s’ha fet a casa, on s’han comprat els ingredients? Per anar a comprar el 
producte o els ingredients, quin mitjà de transport s’ha utilitzat (caminant, bicicleta, 
transport públic, cotxe...)? Quants residus s’han generat un cop consumit el producte  
(embolcalls, restes no aprofitades )?
Font: www.ecomenjadors.org

* Trobareu aquestes activitats detallades a l’apartat d’activitats per a cicle superior.
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CICLE SUPERIOR

OBJECTIUS

ACTIVITATS
La 

taronja 
viatgera

Aliments de 
proximitat 
i aliments 
llunyans

Productes
 forans*

El
menú

Carn o
 vegetal?*

La 
compra:

on?*

La 
compra:
què?*

Valorar positivament els 
hàbits d’higiene i els estils 
de vida saludables, pel 
que fa a alimentació

Valorar críticament els 
comportaments individuals 
que afecten la salut dels 
altres i la pròpia: riscos del 
consum de tabac i d’alcohol

Adquirir els hàbits de 
postura i alimentaris 
saludables i autonomia en 
la higiene personal

Reconèixer diferents tipus 
d’aliments i valorar-ne les 
aportacions a les 
necessitats del cos: 
energètiques, estructurals 
i reguladores. Equilibri 
alimentari

Identificar les bones 
pràctiques amb relació al 
medi i de consum 
responsable, assumint el 
compromís personal per 
transformar les actituds i 
els estils de vida propis en 
pro de la sostenibilitat

Identificar algunes 
iniciatives de participació 
ciutadana que promouen 
aquestes pràctiques 
i mostrar-se sensible 
envers els problemes 
mediambientals

* Trobareu aquestes activitats detallades a l’apartat d’activitat per a primer cicle d’ESO.



43

LA TARONJA VIATGERA
Durada: 20 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Reflexionar sobre els desplaçaments que fan els aliments de proximitat i els llunyans     
  des d’on s’han collit fins al comerç.
- Enumerar els avantatges i els inconvenients de consumir aliments de proximitat i aliments  
   llunyans.
- Reflexionar sobre el malbaratament de producte generat per l’increment de trajectes i   
  d’intermediacions en el transport.
- Reflexionar sobre l’ètica, la complicitat i la confiança en les relacions comercials.
Continguts: 
- Comerç llunyà i comerç de proximitat.
- Influència del recorregut dels aliments en la seva qualitat.
- Factors clau de les relacions comercials.
- Baules de la cadena de distribució d’aliments.
- Malbaratament alimentari vinculat als transports.
Mecànica: 
Agrupem els alumnes en cinc grups. Els lliurem plastilina de dos colors i han de fer sis 
pilotes de la mida d’un puny, tres d’un color i tres d’un altre.
Un cop al pati, cada grup es divideix en dos subgrups i s’han de situar als extrems 
oposats del pati. Cada grup té les pilotes d’un color.
Cada alumne ha de transportar una pilota de plastilina fins a donar-la a un membre del 
grup que estigui a l’altra banda fins que s’hagin intercanviat totes les pilotes.
Els reunim i reflexionem sobre diversos aspectes: l’energia gastada i l’estat final de les 
pilotes. Els expliquem que, amb els viatges, els productes —especialment quan són 
frescos— perden qualitat i és fàcil que es facin malbé. Aprofitem per explicar el trajecte 
que fa una taronja del Brasil fins aquí. Per exemple, de manera teatralitzada simbolitzant 
accions (vaixell, ferrocarril…) i distàncies.
Es pot fer una variant: dins de cada grup, els alumnes esdevenen una baula de la 
cadena de la distribució: (pagès) – distribuïdor 1 – camió – vaixell – ferrocarril - 
distribuïdor 2 – botiguer – (consumidor). Els alumnes estan distribuïts entre els dos 
extrems del pati. S’han de passar les pilotes successivament.
Reconstruïm les pilotes i repetim l’activitat anterior però ara les pilotes s’han de moure 
entre el mateix grup de sis alumnes, que estan propers entre ells. Les pilotes es poden 
demanar, oferir o es pot decidir conjuntament qui la dóna a qui, etc.
Se’ls torna a reunir i es reflexiona sobre el fet que en el comerç de proximitat la qualitat 
dels productes pot ser millor i es coneix directament les persones que produeixen els 
aliments.
Material: 
Plastilina de dos colors.
Observacions: 
Font: www.ecomenjadors.org
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EL MENÚ
Durada: 20 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Conèixer la piràmide dels aliments.
- Conèixer els grups d’aliments: verdures, llegums, gra, làctics, carn, peix, dolços.
- Diferenciar els aliments industrials i els naturals.
- Reflexionar sobre els aliments ecològics i els convencionals.
Continguts: 
- Descripció qualitativa dels aliments que ingerim diàriament.
- Característiques dels aliments industrials.
- Efectes d’aquests aliments industrials sobre la salut.
- Tòxics emprats per al conreu convencional.
- Origen dels químics emprats per als adobs de síntesi.
- Factors que faciliten els aliments industrials.
Mecànica: 
Es divideixen els alumnes en cinc grups. Cada grup ha de pensar un menú diari que els 
agradi: esmorzar, dinar (primer, segon i postres), berenar i sopar (primer, segon i postres) i 
les begudes que acompanyen els àpats. Els aliments triats han de ser sans, ecològics i 
equilibrats. Un cop hagin escrit els menús, hem de donar-hi el vistiplau (per confirmar que 
no hi ha un excés o deficiència d’aliments). Cada grup dibuixa el seu menú en un paper 
d’embalar.
Els alumnes han d’explicar a la resta de la classe les opcions escollides i reflexionar sobre:
Els aliments són naturals o industrials? Quins d’aquests dos grups d’aliments són més 
saludables? Quins són els més respectuosos amb la terra? I amb el món?
Finalment, es pengen els murals en algun lloc visible de l’escola.
Material:
Paper d’embalar i retoladors o colors.
Observacions:
Font: http//:www.ecomenjadors.org, http//:www.menjadorsecologics.cat
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ALIMENTS DE PROXIMITAT I ALIMENTS LLUNYANS
Durada: 30 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Reflexionar sobre els desplaçaments que fan els aliments de proximitat i els llunyans     
  des d’on s’han collit fins al comerç.
- Enumerar els avantatges i els inconvenients de consumir aliments de proximitat i aliments  
  llunyans.
- Establir un criteri de consum alimentari més saludable i sostenible ambientalment.
- Conèixer els aliments de temporada.
- Comparar efectes sobre la salut i el medi de la producció ecològica i la convencional.
Continguts: 
- Verdures produïbles a la regió, però amb orígens diversos.
- Impactes ambientals i sobre la salut de l’agricultura industrial.
- Factors econòmics, ambientals, comercials i ètics vinculats a la producció i la distribució d’aliments.
- Vinculació del poder de marcar preus a l’acumulació de capital.
- Dificultats dels productors sobre el control del comerç.
- Increment d’embalatges en el transport a grans distàncies.
Mecànica: 
Fem dos grups: uns són aliments llunyans i els altres són aliments locals de producció 
ecològica o familiar. 
A cada grup de dos alumnes els assignem un aliment en concret. Els aliments poden ser 
tomàquet, mongeta, pebrot, albergínia, bleda, rave, patata, bròquil, col, coliflor, ceba, api, 
pèsol, carxofa, cogombre, carbassó, carbassa, porro, espinac.
Marquem una línia-meta i separem els dos grups a la mateixa distància (en sentit contrari l’un 
de l’altre, com en el joc del mocador).
Primer juguem segons la situació actual del comerç. Al recorregut dels aliments locals posem 
obstacles (cadires, nens o nenes al mig, etc.), i al recorregut dels aliments llunyans, no. El 
mestre o mestra canta un aliment i els dos que el tenen assignat han de sortir cap a la meta. 
Continuem el joc fins que haguem cantat tots els aliments.
Després d’haver jugat, reflexionem sobre els possibles obstacles de la producció local (per 
això haurà guanyat el grup de productes llunyans). Podem fer aquestes preguntes: 
Tenen dificultats en la distribució pel fet de no entrar a grans superfícies? Reben pocs 
ingressos per la seva feina? La major part dels guanys se’ls queden els intermediaris i 
venedors finals? Com és que tenen poques subvencions per a la producció? Pateixen una 
manca de reconeixement? L’única agricultura que sembla que existeix és la industrial?
Posteriorment, juguem tenint en compte l’impacte que tenen sobre medi ambient i les 
persones els dos tipus d’agricultura. Aquest cop, els productes locals no tenen obstacles i els 
de lluny han de córrer amb algú a collibè. Després d’haver jugat, guanya l’equip de productes 
locals, i expliquem que el pes superior dels productes llunyans significava els seus impactes 
negatius: el petroli gastat en milers de quilòmetres de transport, l’impacte en el canvi climàtic 
de la despesa de transport i refrigeració, la contaminació de la terra i de l’aigua pels 
agrotòxics, els problemes de salut pels herbicides en les persones que treballen al camp o 
que es mengen aquests productes, les condicions precàries de treball dels països productors 
del Sud (treball infantil, explotació laboral, manca de drets com ara poder sindicar-se...).
Material: productes hortícoles o les representacions gràfiques corresponents.
Observacions: 
font: http//:www.ecomenjadors.org, http//:www.soberaniaalimentaria.info, 
http//:www.menjadorsecologics.cat, http//:www.entrepueblos.org



PRIMER CICLE D’ESO

OBJECTIUS/
CONTINGUTS

ACTIVITATS

Què
menjo?

Productes
 forans

Cimera 
alimentària

Carn o
 vegetal?

La compra:
on?

La compra:
què?

CIÈNCIES DE LA 
NATURALESA
Conèixer el cos humà i 
comprendre’n el 
funcionament a fi d’utilitzar 
aquests coneixements per 
tenir cura de la salut, i 
adquirir aquells hàbits 
d’higiene, alimentació i 
profilaxi que siguin útils al 
llarg de la vida

MATEMÀTIQUES
Comprendre els 
continguts, els tipus i les 
estructures de les 
etiquetes alimentàries

EDUCACIÓ FÍSICA 
Valorar els hàbits 
saludables com ara una 
bona alimentació, el 
descans i l’activitat física i 
identificar els hàbits de risc

CIÈNCIES SOCIALS
Analitzar i valorar de 
manera crítica determinats 
models presents a la 
nostra societat, amb una 
incidència especial en 
problemes que poden 
aparèixer en aquestes 
edats, com ara el 
sedentarisme, els trastorns 
alimentaris i les pràctiques 
de risc
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CARN O VEGETAL
Durada: 20 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Identificar els components proteics necessaris per a la salut humana.
- Identificar en quins aliments animals i vegetals els trobem.
- Identificar quins d’aquests aliments consumeix l’alumne o alumna.
- Investigar i valorar els impactes ambientals sobre la salut i els impactes ètics de cada   
  unitat de proteïna.
Continguts: 
- Afectació de les emissions de CO2 a l’atmosfera.
- Aminoàcids que necessitem. Aminoàcids que no tenen els vegetals.
- Emissions associades a la unitat de proteïna.
- Pèrdues d’eficiència energètica i nutricional al llarg de la cadena alimentària. 
- La superfície de terra necessària i nutrients necessaris per obtenir una unitat de proteïna  
  vegetal i animal.
- Components associats a la proteïna vegetal i la proteïna animal. Efectes sobre la salut.
- Impacte sobre la salut i el medi i impacte ètic (superfície consumida per a alimentació).
Mecànica: cada alumne disposa d’un text d’EdPAC (2010). Un cop l’hagin llegit han de 
calcular les emissions de CO2 que es produeixen en una dieta exempta de carn i en una dieta 
hipercàrnica. Observant els resultats han de decidir quina és més respectuosa amb el medi. 
Han de calcular l’impacte ambiental que té la seva dieta proteica durant un temps determinat.
Material: text «Carn o verdures» a «Activitats» d’ecomenjadors.org.
Observacions:
 font: http//:www.ecomenjadors.org, http//:www.menjadorsecologics.cat

SÓN IMPRESCINDIBLES ELS PRODUCTES FORANS?
Durada: 30-60 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Diferenciar entre aliments de proximitat i aliments llunyans.
- Definir les característiques socioambientals associades a cada grup d’aliments.
- Substituir aliments importats per productes de proximitat equivalents.
- Adonar-se del grau de coneixement que tenim sobre la procedència del que mengem.
Continguts: 
- Procedència dels aliments que l’alumne consumeix.
- Valor nutritiu dels productes consumits.
- Consum d’energia, emissió de contaminants, qualitat organolèptica i nutricional, preu de venda.
- Impactes ètics del cicle de vida dels productes.
Mecànica: cada alumne fa una llista dels productes que ha menjat en un temps determinat. 
Han de marcar els que es poden produir a Catalunya (o un altre marge de proximitat). A 
continuació, fan una llista dels productes importats i decideixen quins no són imprescindibles 
per a la dieta. Dels que són imprescindibles, han de triar un aliment de proximitat que pugui 
substituir-los. Aquestes tasques les han de dur a terme fent una recerca documental, oral, etc.
Observacions: Catalunya (o un altre marge de proximitat). 
Font: http//:www.ecomenjadors.org, http//:www.soberaniaalimentaria.info; 
http//:www.entrepueblos.org
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LA COMPRA: ON?
Durada: 20 minuts
Ràtio: grup classe
Lloc on s’ha de fer l’activitat: pati
Objectius: 
- Definir els aspectes que influeixen en la tria d’un establiment o un altre.
- Identificar i reflexionar sobre els avantatges i els inconvenients de comprar en una gran  
  superfície, en una botiga o en una parada de mercat.
- Vincular l’estructura urbana amb la localització dels comerços.
Continguts: 
- Tipologies d’establiments: gran superfície, supermercat, petit comerç, mercat i sistemes  
  híbrids. 
- Factors que afecten la localització i la dimensió, amb relació al temps, el preu dels  
  productes, les rutines i els comportaments dels consumidors.
- Impactes vinculats a cada tipus d’establiment (consum i fonts d’energia i emissió de  
  gasos contaminants).
- Mecanismes comunicatius emprats per cada tipus d’establiment.
- Generació de residus vinculada a cada tipologia comercial.
Mecànica: 
Prèviament es presenten les diferents tipologies d’establiment (magistralment o mitjançant 
imatges, teatralitzacions, etc. Es pot complementar amb un mapa de distribució dels 
diferents tipus en una ciutat hipotètica —o real). Es divideix el grup classe en cinc 
subgrups. Cada subgrup fa una llista dels avantatges i els inconvenients de comprar en 
una gran superfície i en una botiga o parada de mercat. Aquesta llista es pot argumentar 
a partir dels criteris exposats en la tipificació prèvia d’establiments.
S’exposen els resultats i es comenten amb la resta del grup.
Material: 
Mapa d’una ciutat amb distribució dels diferents tipus d’establiment, imatges (en 
presentació digital o impreses) de les diverses tipologies, productes presentats de 
diferents maneres (embolcalls, a l’engròs, etc.).
Observacions: 
Font: http//:www.opcions.org
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LA COMPRA: QUÈ?
Durada: 20-30 minuts
Ràtio: grup classe 
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Objectius: 
- Conèixer les estratègies dels comerços per captar clients i influir en la tria dels aliments.
- Reflexionar sobre la repercussió de la publicitat i les estratègies comercials en el nostre   
  consum.
- Enumerar els criteris utilitzats en l’adquisició d’aliments: preu, origen, frescor…
- Establir un criteri de consum sensat.
Continguts: 
- Criteris de consum, criteris de venda.
- Estratègies comercials.
- Generació de residus vinculada a la presentació comercial.
Mecànica: 
El docent prepara un escenari per a la motivació: diferents productes presentats de 
diverses maneres (embolcalls, imatge, situació a la classe, publicitat o no a la televisió…). 
Cada alumne o alumna ha de triar una quantitat de productes predeterminada pel docent 
i anotar l’ordre de preferència en un paper («carnet de compra»).
Cada alumne o alumna ha de relacionar, en el seu «carnet de compra» les estratègies que 
ha detectat que ha emprat el docent i les que creu que utilitzen els supermercats o les 
botigues i parades per vendre els productes. Després, es comenta entre tota la classe 
com ens poden influir aquestes tàctiques a l’hora de comprar.
Material: 
Fitxa «Carnet de compra» (per anotar la tria de productes dins la classe i les estratègies de 
venda).
Observacions: 
Font: http//:www.ecomenjadors.org, http//:www.opcions.org
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CIMERA ALIMENTÀRIA
Durada: mínima, dues sessions d’1 hora; màxima: cinc matins
Ràtio: grup classe / grups de cinc alumnes
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Presentació:
L’activitat proposa l’organització d’un debat a l’entorn de les diferents visions i criteris 
relacionats amb el cicle alimentari de la ciutat. Els arguments del debat han d’haver estat 
confeccionats pels alumnes (a partir de la seva pròpia recerca), organitzats en grups de 
treball representatius dels diferents agents implicats.
El treball es pot estructurar en diferents formats. Un exemple: amb un mínim de dues 
sessions-classe. Un altre: en format de crèdit de síntesi.
Objectius: 
- Obtenir una visió global, sistèmica i sintètica del cicle alimentari a la ciutat.
- Debatre des de diferents perspectives la qüestió alimentària.
- Valorar els diferents estaments implicats en la producció i la distribució dels aliments.
- Definir la vinculació dels diferents procediments de producció i distribució d’aliments amb  
  els models socioambientals. 
- Confeccionar arguments i una estratègia discursiva a partir dels continguts obtinguts de  
  la pròpia recerca.
Continguts: 
- Comparativa dels diferents tipus d’aliments en funció dels procediments i la temporalitat  
  de producció, la distància entre els punts de producció i consum i els impactes ambientals 
  (emissions de contaminants, consums d’aigua i d’energia).
- Criteris i ambientals, ètics, nutricionals, econòmics, territorials i socials per a l’anàlisi dels  
  impactes positius i negatius de la producció i la distribució alimentària.
- Funcions i característiques dels diferents agents implicats en el cicle alimentari:
Agents implicats (rols que han de representar els grups de treball)
 - Productors locals/llunyans
 - Distribuïdors
 - Botiga petita
 - Gran superfície
 - Consumidors
 - Experts nutricionals
 - Conselleria de territori i medi ambient
Mecànica: 
SESSIÓ 1 AULA: grup classe / grups de treball
1. Presentació d’objectius i procediments.
2. El docent ofereix una visió global sintètica del cicle alimentari, justificadora i motivadora  
    de la recerca que cal dur a terme. 1 hora.
3. Definició (entre tot el grup classe) dels agents implicats (per establir els grups de rols).
4. Assignació de rols entre els grups de treball.
TREBALL INDIVIDUAL A CASA
5. Cerca de continguts que cal tenir en compte per a les argumentacions de cada rol.
SESSIÓ 2 AULA: grups de treball
6. A partir de les qüestions que planteja el docent (a la pissarra), es consensua amb cada  
   grup de treball l’orientació de la recerca que han de dur a terme. El docent orienta sobre  
   les fonts (webs, enllaços, llibres, lectures…).
Material: pauta amb qüestions per al debat.
Observacions: 
Font: http//:www.soberaniaalimentaria.info
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QUÈ MENJO? 
Durada: mínima, 1 hora; òptima, 4 hores; amb treball de recerca a casa
Ràtio: grup 
Lloc on s’ha de fer l’activitat: aula
Presentació:
Treball de recerca personal i en grups a l’entorn de la satisfacció adequada de les necessitats 
nutricionals a partir de l’alimentació i amb la finalitat de fer propostes de correcció d’aquesta 
alimentació per adequar-la a les necessitats nutricionals de la manera més sostenible possible. 
Objectius: 
- Motivar l’alumne o alumna envers la implicació en la pròpia alimentació per assolir  
  la salut personal, ambiental i territorial.
- Dissenyar una dieta personal òptima a partir de l’alimentació quotidiana i dels requisits 
  nutricionals, tot aplicant criteris sostenibles i saludables.
Continguts: 
- Tipus de nutrients (glúcids, pròtids, lípids, vitamines).
- Elements estructurals digestius (fibra, aigua...)  
- Piràmide alimentària.
- Requeriments nutricionals amb relació a les característiques metabòliques personals, les  
  ambientals i l’activitat.
- Impactes ambientals dels diferents productes alimentaris (petjada ecològica).
Mecànica: 
Primera recerca, per grups de treball: què necessito?
Es fa una recerca documental per establir les necessitats alimentàries bàsiques d’un jove 
en glúcids, pròtids, lípids, vitamines i fibra.
Segona recerca, personal de cada alumne o alumna: què menjo?
Es classifiquen els aliments reals que l’alumne o alumna ingereix, segons les categories 
nutricionals.
Tercera recerca, per grups de treball: quins impactes genera el que menjo?
Es fa una recerca documental per correlacionar els diferents aliments amb els seus 
impactes negatius sobre la salut i el medi (càlcul o consulta de la petjada ecològica).
Per al càlcul de la petjada:
Petjada individual x nombre d’habitants BCN = superfície que requereix la ciutat de 
Barcelona per a l’alimentació dels seus habitants.
Quarta recerca, per grups de treball: aliments que cal evitar; aliments alternatius
Per a cada aliment habitual de l’alumne o alumna, es remarquen de la llista aquells que 
caldria eliminar o reduir i se’n proposen alternatives (per diversificar i enriquir la dieta).
Es proposen combinacions dietètiques per minvar la ingesta de proteïna animal.
Material: graella-pauta de treball.
Observacions: 
Font: http://www.soberaniaalimentaria.info; 
http://www.botanical-online.com/alimentosnaturales.htm

NECESSITO…

GLÚCIDS
PRÒTIDS
LÍPIDS

VITAMINES
FIBRA

MENJO… IMPACTES DEL 
QUE MENJO ALTERNATIVES
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CURS 2013-2014 
PARTICIPANTS
En la primera edició del programa «Ens ho mengem tot», que va tenir lloc durant el curs 2013-2014, 
hi van participar un total de 24 centres educatius, repartits pels diferents districtes de la ciutat. 
Aquests centres agrupaven 6.280 alumnes, i la majoria són públics i de primària, tot i que també 
n’hi ha de secundària i concertats. Malgrat que el projecte estava especialment dirigit al cicle mitjà 
i superior de primària, hi van participar centres amb secundària i cicle inicial.

Col·legi Sant Josep Teresianes  Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Escola Bogatell    Escola Prosperitat

Escola Cervantes    Escola Ramon Llull

Escola Dovella    Escola Sagrada Família - Gràcia

Escola Fluvià    Escola Sant Martí

Escola Fructuós Gelabert  Escola Splai

Escola Josep Maria de Sagarra Escola Tibidabo

Escola La Farigola del Clot  Escola Turó Blau

Escola Labouré    Escola Víctor Català

Escola L’Arenal de Llevant  Institut Escola Costa i Llobera

Escola Miralletes    Institut Escola Turó de Roquetes

Escola Nostra Senyora de Lurdes Institut Ferran Tallada
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RESULTATS
A continuació es mostren els resultats obtinguts durant el curs 2013-2014.

D’aquest aliment destaca el següent: 
El percentatge més elevat de malbaratament de pa per part d’un centre va ser del 21 %. Es van 
introduir noves receptes fetes amb pa, com, per exemple, les migas. Es van percebre moltes 
diferències entre escoles degudes al fet que alguns centres donaven el pa sistemàticament per 
acompanyar el plat principal o, en d’altres, els nens i nenes podien escollir si en volien o no.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.614 114,60 kg 4,93 kg 4,20 %

QUANTITAT TOTAL 
DE PA SERVIT

QUANTITAT TOTAL 
DE PA MALBARATAT

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

PA

D’aquest aliment destaca el següent: 
El percentatge més elevat de malbaratament va ser del 18 %. És l’aliment amb el percentatge de 
malbaratament més baix. Tot i això, la dada va sorprendre, ja que s’esperava que fos gairebé zero.
Les diferències més significatives entre centres educatius van ser degudes al fet que alguns 
centres donen iogurt amb envàs individual i d’altres el serveixen d’un envàs més gros.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.394 780,19 kg 27,26 kg 4,06%

QUANTITAT TOTAL 
DE IOGURT SERVIT

QUANTITAT TOTAL 
DE IOGURT MALBARATAT

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

IOGURT
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D’aquest aliment destaca el següent: 
És l’aliment que més s’ha malbaratat, el 6,29 %. El percentatge més elevat de malbaratament 
va ser del 28 %. Tot i que el càlcul de la petjada ecològica es va fer amb les dades de la 
vedella, només nou centres van donar vedella als nois i noies; la resta de centres van calcular 
el malbaratament d’altres carns. L’espècie animal que més recursos requereix per quilogram 
produït és la vedella, seguida del porc, el xai, el conill i el pollastre. Atès que els càlculs es van 
fer com si tot fos vedella, i no totes les escoles van menjar vedella, hem de pensar que la 
petjada ecològica devia ser un xic més baixa.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.254  501,45 kg 23,82 kg 6,29 %

QUANTITAT TOTAL 
DE CARN SERVIDA

QUANTITAT TOTAL 
DE CARN MALBARATADA

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

CARN

D’aquest aliment destaca el següent: 
És l’aliment amb la petjada ecològica més elevada. Hi va haver una contribució molt desigual a la 
petjada ecològica per raó del seu origen. Cada centre que consumeix peix de proximitat 
contribueix en 281 m2 a la petjada ecològica, en comparació dels 24.000 m2 amb què ho fa un 
centre que importa el peix de lluny. Per tant, quan un centre vol introduir canvis en el menjador pot 
començar per aquells aliments que tenen un impacte més elevat en la petjada ecològica, com és 
el cas del peix.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.429 537,73 kg 20,90 kg 4,89 %

QUANTITAT TOTAL 
DE PEIX SERVIT

QUANTITAT TOTAL 
DE PEIX MALBARATAT

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

PEIX

D’aquest aliment destaca el següent: 
És l’aliment amb la petjada ecològica més baixa, donada l’alta eficiència en la seva 
producció. Va tenir el rècord de malbaratament per escola, el 40 %.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

5.711  633,89 kg 34,90 kg 5,60 %

QUANTITAT TOTAL 
DE PATATA SERVIDA

QUANTITAT TOTAL 
DE PATATA MALBARATADA

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

PATATA
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’edició del curs 2013-2014, molts mitjans de comunicació es van fer ressò de la 
iniciativa  «Ens ho mengem tot»:

Canal Ajuntament de Barcelona. 6 de febrer de 2014: «No deixem res al plat!».
Disponible a: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?
vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da663
29b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&id=17841&lang=ca_ES

L’Independent Setmanal de Gràcia. 25 d’abril de 2014: «“Ens ho mengem tot”, nou projecte 
educatiu». 
Disponible a:
http://independent.cat/gracia/Independent_527.pdf

El Periódico: «El menjar no es llença».
Disponible a: 
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetSharedNews.aspx?pro_id=00000000-0000-00
00-0000-000000000001&fecha=06/02/2014&idioma=1&doc_id=75b11f96-          
fb60-4242-b3e4-af2785f6a69b&index=no

BTV Notícies – Sarrià. 5 de febrer de 2014: «Programa escolar per evitar malbaratar 
menjar».
Disponible a: 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/02/05/programa-escolar-per-evitar-malbaratar-menjar/

Catakrac (BTV). Programa del 26 d’abril de 2014: «Malbaratament alimentari».

La Razón. 15 de febrer de 2014: «Los alumnos barceloneses aprenden el coste del 
despilfarro de los alimentos».
Disponible a: 
http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/5531382/los-alumnos-barceloneses-aprende
n-el-coste-del-despilfarro-de-los-alimentos

Sostenible – Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 11 de febrer 
de 2014: «25 centres educatius de Barcelona participen en la campanya “Ens ho mengem 
tot!”».
Disponible a: 
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&
seccio=6&num_noticia=446320

ARA. 21 de juny de 2014: «En tinc prou! Cap engruna al plat».
Disponible a: 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1062/ReportatgeAra.pdf

http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&id=17841&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&id=17841&lang=ca_ES
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetSharedNews.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=06/02/2014&idioma=1&doc_id=75b11f96-fb60-4242-b3e4-af2785f6a69b&index=no
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetSharedNews.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=06/02/2014&idioma=1&doc_id=75b11f96-fb60-4242-b3e4-af2785f6a69b&index=no
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetSharedNews.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=06/02/2014&idioma=1&doc_id=75b11f96-fb60-4242-b3e4-af2785f6a69b&index=no
http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/5531382/los-alumnos-barceloneses-aprenden-el-coste-del-despilfarro-de-los-alimentos
http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/5531382/los-alumnos-barceloneses-aprenden-el-coste-del-despilfarro-de-los-alimentos
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=6&num_noticia=446320
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=6&num_noticia=446320
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EXEMPLES D’ACTIVITATS FETES PER LES ESCOLES PARTICIPANTS
A continuació podeu veure exemples d’activitats que van fer les escoles que van participar 
en el programa «Ens ho mengem tot» el curs 2013-2014.

Escola Cervantes
Gràfiques elaborades pels alumnes de l’escola. 

Mural elaborat pels alumnes per donar a conèixer informació sobre el consum de pa al centre. 

Escola Els Pins
Vídeo elaborat pels alumnes de l’escola amb la tècnica de l’stopmotion. 
Disponible a:
http://www.youtube.com/watch?v=aCAccIE9H2A
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Escola Nostra Senyora de Lurdes – Alumnes de cicle mitjà i superior
Activitat «I tu què hi dius?»  

       Activitat «Què hi ha dins dels globus?»     Activitat d’equilibri proposada per l’escola.  

Escola Pia de Sarrià-Calassanç – Alumnes de batxillerat
Pòster elaborat pels alumnes de batxillerat del centre i presentat a l’acte de cloenda del 
programa Escoles + Sostenibles.

Disponible a:   
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxlc
HNhcnJpYXxneDo0ZDhhNjM2MDliMWZmYWRh

Escola Sant Martí – Alumnes de 2n de primària
Aquí podeu veure la revista creada per l’Escola Sant Martí. Disponible a: 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1557/EscSantMarti_revista_1.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1557/EscSantMarti_revista_2.pdf

https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxlcHNhcnJpYXxneDo0ZDhhNjM2MDliMWZmYWRh
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxlcHNhcnJpYXxneDo0ZDhhNjM2MDliMWZmYWRh
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CURS 2014-2015 
PARTICIPANTS
Durant la segona edició del programa «Ens ho mengem tot», més escoles es van sumar a la 
iniciativa per reduir el malbaratament als seus centres: un total de 26 centres educatius, que 
agrupen 7.024 alumnes d’escola bressol, cicle inicial, mitjà, superior i primer cicle d’ESO. Aquest 
fet va ajudar a tenir més i millors dades per saber quin és el malbaratament que hi ha als centres 
de Barcelona. 

Col·legi MM Concepcionistes    Escola Pare Poveda

EB Petits       Escola Patronat Domènech

Escola Bogatell      Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Escola Dovella      Escola Pompeu Fabra

Escola Especialitzada La Sagrera   Escola Prosperitat

Escola Fluvià      Escola Regina Carmeli Horta

Escola Fort Pienc      Escola Santa Teresa de Lisieux

Escola La Farigola de Vallcarca   Escola Splai

Escola La Farigola del Clot    Escola Tibidabo

Escola Mallorca      Escola Víctor Català

Escola Miralletes      Institut Escola Turó de Roquetes

Escola Montseny      Institut Escola Costa i Llobera    

Escola Nostra Senyora de Lurdes   Institut Ferran Tallada
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RESULTATS
A continuació es mostren els resultats obtinguts durant el curs 2014-2015.

D’aquest aliment destaca el següent:
Aquest aliment és el que més es va malbaratar aquest curs i el seu malbaratament més elevat va 
ser del 20,83 %. A més, és l’únic aliment que va tenir malbaratament en tots els centres. La raó 
d’això pot ser que algunes escoles no donen taronja habitualment als infants, sinó suc de taronja 
o mandarina.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.857 849,21 kg 68,61 kg 8,36 %

QUANTITAT TOTAL 
DE TARONJA SERVIDA

QUANTITAT TOTAL DE 
TARONJA MALBARATADA

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

TARONJA

D’aquest aliment destaca el següent: 
És l’aliment en què la ració és més elevada, amb 187g per persona. A la vegada, és l’aliment que 
requereix una quantitat més elevada de recursos, tant d’aigua com de superfície.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.716 1.407,03 kg 56,90 kg 4,04 %

QUANTITAT TOTAL 
DE LLENTIES SERVIDES

QUANTITAT TOTAL DE 
LLENTIES MALBARATADES

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

LLENTIES

D’aquest aliment destaca el següent:
És l’aliment amb la petjada ecològica més alta i, en alguns centres, va ser el més malbaratat de 
tots: fins al 23,72 %.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

6.681 625,36 kg 33,11 kg 5,29 %

QUANTITAT TOTAL 
DE PEIX SERVIT

QUANTITAT TOTAL DE 
PEIX MALBARATAT

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

PEIX
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D’aquest aliment destaca el següent:
És l’aliment que ha obtingut un nombre més alt de centres que se’l van menjar tot: fins a cinc 
centres. Però a la vegada és el que presenta una variabilitat més gran en el tipus de presentació, 
fet que també dificulta poder comparar resultats entre cada un dels centres. Per produir aquest 
aliment fa falta molta energia.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

7.024 870,77 kg 32,52 kg 3,73 %

QUANTITAT TOTAL 
DE POLLASTRE SERVIT

QUANTITAT TOTAL DE 
POLLASTRE MALBARATAT

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

POLLASTRE

D’aquest aliment destaca el següent: 
El malbaratament va ser el més baix de tot, tot i que en algun centre va arribar al 22 %. Tot i això, 
cal destacar que és l’aliment amb una petjada ecològica més baixa.

NOMBRE TOTAL 
DE COMENSALS

5.207 517,67 kg 17,59 kg 3,40 %

QUANTITAT TOTAL DE 
MONGETA TENDRA SERVIDA

QUANTITAT TOTAL DE MONGETA 
TENDRA MALBARATADA

PERCENTATGE 
DE MALBARATAMENT 

MONGETA TENDRA
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EXEMPLES D’ACTIVITATS FETES PER LES ESCOLES PARTICIPANTS
Durant el curs 2014-2015, els centres participants en el projecte «Ens ho mengem tot» van 
poder treballar els seus aliments de diferents maneres:

Escola Fluvià 
Creació d’espai web per informar les famílies sobre el projecte «Ens ho mengem tot». 
Disponible a:
http://blogscat.com/gurmet/category/activitatsespaidemigdia/projecteagenda21enshomen
gemtot/ 

Escola Pare Poveda 
Creació d’una fitxa que cada alumne es va endur a casa per informar les famílies del 
projecte. Disponible a:
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1557/FitxaParePoveda.pdf 

Escola Regina Carmeli 
Aparició de la Llentia Mia i la Tarongina Gina, dos titelles que acompanyen els més menuts 
de l’escola per descobrir els aliments de la setmana.  

Escola Splai 
Van aprofitar l’aliment que no s’havia servit però que ja estava cuinat per fer un taller de 
cuina en el qual els nens i nenes van fer una amanida i una barqueta (montadito) amb 
pollastre. 

Escola Especialitzada La Sagrera 
Van crear dos menús simulant dos 
restaurants en els quals el pollastre era 
el protagonista i van elaborar un mural 
per exposar la seva carta. 

Escola Montseny 
Van aprofundir en el recorregut de l’au, 
des del galliner fins al menjador de 
l’escola, i amb tot el que sabien van 
elaborar un mural per donar-ho a conèixer 
a la resta de comunitat educativa. 

http://blogscat.com/gurmet/category/activitatsespaidemigdia/projecteagenda21enshomengemtot/
http://blogscat.com/gurmet/category/activitatsespaidemigdia/projecteagenda21enshomengemtot/
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LA POMA

LA PROCEDÈNCIA
El conreu de la pomera es va originar fa més de 15.000 anys a les regions muntanyoses 
d’Àsia Central, resultat de l’encreuament de diverses espècies de pomers silvestres 
europees i asiàtiques. Durant la romanització de la península Ibèrica, els àrabs van introduir 
la pomera aquí. Actualment, la plana lleidatana i Girona són les zones de Catalunya on es 
produeix més quantitat d’aquest producte. Els tres productors més importants del món són 
la Xina, els Estats Units i Turquia.

EL VALOR NUTRICIONAL
La poma està composta sobretot per aigua. És una font directa de vitamina E i, en menor 
quantitat, també conté vitamina C. Aporta minerals com ara el calci i el potassi. És rica en 
fibra, especialment pectina, que millora el trànsit intestinal, redueix el colesterol present a la 
sang i elimina metalls pesants.

Annex
1. INFORMACIÓ ADDICIONAL DELS ALIMENTS PROTAGONISTES

LA POMA
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Annex
1. INFORMACIÓ ADDICIONAL DELS ALIMENTS PROTAGONISTES

LA PETJADA ECOLÒGICA

PRODUIR POMES
Catalunya produeix 225.341 t en 8.506 ha de regadiu (font: www.idescat.cat).
Productivitat a Catalunya: 32,19 t/ha.
Productivitat a Espanya: 30,21 t/ha.
Localització: Girona, 152.386 t (68 %)
Lleida, 69.909 t (31 %).

PROCESSAR I DISTRIBUIR LES POMES
El viatge de la poma inclou:
•  Producció: preparació de la terra, reg, poda, tractaments fitosanitaris, aclariment per
   descarregar les pomeres de l’excés de fruits. Els últims anys hi ha hagut una gran
   expansió de les tècniques de producció integrada. 
• Recol·lecció manual de les pomes.
• Transport a la central hortofructícola, on la fruita es pesa i s’etiqueta. Si s’ha de conservar  
   més de quatre mesos es banya amb productes per evitar fongs i fisiopaties. Si no, es  
   conserva en cambres de fred convencional. Es tria i s’envasa en safates o bosses de   
   plàstic perforades, caixes o plats protegits amb alvèols o folres de paper. 
• Comercialització a través de majoristes o distribució capil·lar a punts de venda.
• Distribució (comerç, mercats, llotges, grans superfícies...).

La producció integrada utilitza mètodes respectuosos amb la salut humana i amb el medi 
ambient:
 - Minimitza l’ús de fitosanitaris i fertilitzants en la producció d’aliments.
 - Aplica processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola.
 - Produeix d’acord amb les tècniques que tenen en compte els últims coneixements  
   científics.
 - Les empreses agrícoles s’adapten a la forma de producció més tecnificada per millorar 
            la seva rendibilitat.

El consum de poma anual és de 12,52 kg per capita. Les pomes golden que es 
consumeixen a Catalunya provenen principalment de Girona (32 %), Lleida (30 %), Itàlia 
(14 %) i França (10 %).

Superfície               3 %

Energia                   2 %

Aigua                      91 %

Impacte ambiental  4 %

Petjada ecològica: 0,2 ha/persona/any.
Per produir un quilogram de pomes cal:
Superfície necessària: 0,31 m2 de sòl conreat.
Energia necessària: 0,83 kWh i 0,05 L de gasoil.
Aigua emprada: 830 L.
Impacte ambiental: insecticides, fungicides, herbicides, 
fertilitzants i altres residus químics i ceres (per abrillantar 
la pell).
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EL CAMÍ DEL DINER 
El preu mitjà de les pomes se situa en 1,87 €/kg i els costos de producció el 2013 van 
ser de 0,51 €/kg. Els productors tenen una rendibilitat escassa.

Evolució del preu al llarg de la cadena de distribució (font: Observatori de la Fruita Fresca):
•  Origen: 0,49-0,57 €/kg
•  Sortida de la central manipuladora: 0,60 €/kg
•  Llotja: 0,50-0,73 €/kg
•  Mercabarna: 0,85-1,37 €/kg
•  Consumidor: 1,74-2,01 €/kg

A més, segons les varietats, els preus varien, i la golden és la més econòmica.

EL COST AMBIENTAL
El total d’emissió de CO2 en la producció de pomes (emissions directes + energia consumida 
+ transport) és aproximadament, per a 1 kg de pomes, de 0,75 kg de CO2.

En el cas del conreu convencional, no ecològic, de pomes, es porten a terme diversos 
tractaments, en funció dels riscs i les fases del procés:

• Fase prèvia a la floració: s’empren fungicides per evitar malalties com ara la cendrosa i    
   l’oïdi, i insecticides per a plagues com el poll de San José i el pugó gris, entre d’altres.
• Període de floració: ús de productes selectius i de baix impacte per respectar al màxim les    
   abelles i altres poblacions d’insectes «auxiliars».
• Fructificació i collita: plagues com ara l’aranya roja, pugons..., i ús de càpsules d’atraients    
   feromonals; fungicides. Fase on s’evita al màxim l’ús de tractaments, ja que hi ha el risc que  
   els residus restin a les pomes en ser collides.
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L’ARRÒS

LA PROCEDÈNCIA
Es creu que l’arròs es va començar a conrear fa més de 6.000 anys a Àsia. Els àrabs el van portar 
a la península Ibèrica quan la van conquerir al segle VIII i es va començar a conrear al País 
Valencià. A la dècada del 1860 es va començar a conrear arròs a Amposta i es va anar expandint 
per la resta del delta de l’Ebre i l’Empordà. Actualment, el Baix Ebre i el Montsià són les 
comarques que concentren la major part del conreu d’arròs de Catalunya. Els principals països 
productors d’arròs són la Xina (32,1 %), l’Índia (22,7 %) i Indonèsia (8,6 %). Els països europeus 
que produeixen un percentatge més elevat d’arròs són Itàlia (42 %) i Espanya (26 %).

EL VALOR NUTRICIONAL
L’arròs és un aliment altament nutritiu. La major part de la seva composició són hidrats de 
carboni, cosa que el converteix en una font important d’energia. Conté minerals com ara el 
potassi, el fòsfor i el magnesi i és molt ric en vitamines del complex B.
És adequat per a persones que pateixen hipertensió arterial i colesterol del tipus LDL. És un 
bon antioxidant gràcies a la presència de vitamina E.
No conté gluten, per la qual cosa és apte per a celíacs.
L’arròs integral, en comparació de l’arròs blanc, aporta més fibra, vitamines i minerals que 
es concentren a la clofolla.També té un índex glucèmic menor.
En la conversió d’arròs integral en arròs blanc es perd aproximadament el 10 % de les 
proteïnes, el 85 % dels greixos, el 70 % de les sals minerals i una bona part del complex 
vitamínic B.

[Diferència en la composició, en 100 g: 
Arròs blanc: calci, 6 mg; fòsfor, 150 mg; ferro, 0,4 mg; sodi, 2 mg; vitamina B1, 0,09 mg; 
vitamina B2, 0,03 mg; niacina, 1,4 mg;
Arròs integral: calci, 32 mg; fòsfor, 221 mg; ferro, 1,6 mg; sodi, 9 mg; potassi, 214 mg; 
vitamina B1, 0,34 mg; vitamina B2, 0,05 mg; niacina 4,7 mg;]
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LA PETJADA ECOLÒGICA

PRODUIR ARRÒS
El 2013, Catalunya va produir 136.872 t en 20.884 ha de regadiu 
(font: www.idescat.cat).
Productivitat a Tarragona (delta de l’Ebre): 132.043 t
Productivitat a Girona (Empordà): 4.614 t

Superfície cultivada a:  
• Catalunya (2013): 20.884 ha.
• Tarragona (2013): 19.919 ha.
• Girona (2013): 936 ha.
• Espanya (2012): 112.600 ha.

Productivitat a: 
• Catalunya: 6,55 t/ha. 
• Tarragona: 6,63 t/ha.
• Girona: 4,93 t/ha.

Consum d’arròs: 4,24 kg per capita [2010, Banc dels Aliments].

PROCESSAR I DISTRIBUIR L’ARRÒS
El procés des del conreu fins a les llars passa per diverses etapes que de manera genèrica són:

• Conreu d’arròs: collita de la grana als camps de conreu.
• Majoristes en origen: trasllat dels camps cap a la planta.
• Procés de treure la clofolla i blanquejament, en el cas de l’arròs no integral i divers en funció  
  dels tipus o varietats d’arròs.
• Envasat.
• Distribució.

A Catalunya, les cooperatives tenen un pes important. A Andalusia, així com a la majoria de 
productors importadors a l’Estat espanyol, hi dominen sistemes tipus latifundis; grans 
extensions de conreu propietat d’una o poques empreses. Aquests darrers casos 
requereixen una cadena més llarga d’intermediaris fins a arribar als punts de venda. En el 
cas català, és la mateixa cooperativa que, englobant diverses marques o empreses, 
produeix, selecciona, envasa i distribueix parcialment el producte.

Superfície               8 %

Energia                   3 %

Aigua                      86 %

Impacte ambiental  3 %

Petjada ecològica: 0,25 ha/persona/any.
Per produir un quilogram d’arròs cal:
Superfície necessària: 1,52 m2 de sòl conreat.
Energia necessària: 1,67 kWh i 0,08 L de gasoil.
Aigua emprada: 3.000 L.
Impacte ambiental: la humitat i la calor dels ambients on 
es conrea l’arròs són idònies perquè herbes, fongs i 
plagues s’escampin fàcilment. Per això, l’ús d’agroquímics 
és generalitzat: nitrogen i potassi, sal sòdica, sulfats, 
propanil, etc.



EL CAMÍ DEL DINER
Trobem força variabilitat en els preus per al consumidor, en funció de la varietat d’arròs (llarg, 
vaporitzat, salvatge, integral, basmati, thai, bomba, sushi, etc.), la procedència i el sistema de 
distribució. Referències del preu del quilogram:
• Grans superfícies, marques blanques: a partir de 0,71-2,60 €. 
• Botigues a granel d’origen internacional: 0,8-2,20 €.
• Marques i producció de proximitat: 3,05 € (l’Empordà); 2-4,20 € (delta de l’Ebre).

EL COST AMBIENTAL
El total d’emissió de CO2 en la producció d’arròs (emissions directes + energia consumida 
+ transport) és, per a 1 kg d’arròs, d’1,75 kg de CO2.

A Catalunya hi ha una sèrie de tractaments permesos (que es diferencien d’altres regions i 
països): adobs nitrogenats, certs herbicides, fungicides...

Les principals plagues que pateix el conreu de l’arròs són:
• El barrinador de l’arròs (Chilo suppressalis)
    És originari del sud-est asiàtic (Japó i Xina oriental). Detectat a principis del segle XIX a la  
   zona del delta de l’Ebre i el 1933 a l’albufera de València. És una de les plagues més  
   importants en els arrossars del delta de l’Ebre. Popularment se’l coneix com a  barrinador,     
   papallona de l’arròs, la palometa o lo cuc. Les larves perforen les tiges per tal d’alimentar-se dels  
   teixits interns. Això comporta un debilitament important de les plantes afectades, de manera  
   que les espigues que en resulten són significativament menys productives que les de les  
   plantes sanes. Se’n desenvolupen fins a tres generacions en un any i hivernen pels  
   senillars i els rostolls. El control de la població es fa mitjançant trampes amb feromones i  
   insecticides només a les zones on el llindar de la població ho fa adequat. També es  
   potencia la presència de depredadors naturals col·locant caixes-niu de ratpenats.
• Quironòmids: grup primitiu de mosquits
   Les larves es mengen arrels tendres i llavors de plantes que estan en contacte amb  
   l’aigua. Els seus depredadors són les aranyes, els peixos i insectes de mida més gran.  
   No hi ha cap producte químic autoritzat que controli la plaga amb eficàcia. Les  mesures que 
   es duen a terme són avançar la data d’inundació, el fangueig de l’arrossar abans de fer 
   la sembra i eixugar els camps.
• Cargol poma 
   Els inicis de la presència d’aquesta espècie al delta de l’Ebre es remunten a l’agost del  
   2009. És originari d’Amèrica del Sud i ha estat introduït a Amèrica del Nord, al sud-est  
   asiàtic i a Hawaii. Es considera una de les 100 espècies introduïdes més perjudicials del  
   planeta. S’utilitza per decorar els aquaris. Actualment no té cap valor comercial com a font  
   alimentària.

Les mesures per combatre el cargol poma són les següents: 
- Actuacions al riu: neteja de la vegetació del marge del riu Ebre i cremes controlades. 
- Actuacions a la xarxa de reg i desguàs: 
  Crema dels canyars i la vegetació d’alguns desguassos, col·locació de tubs als desguassos  
  per evitar que els exemplars passin als camps veïns, instal·lació de filtres i trampes.   
  Recollida d’adults i destrucció de postes, tant pel riu com pels arrossars, manualment i      
  amb maquinària. Assecament de desguassos i camps. 
  Cremes controlades. Remoguda de les terres dels arrossars amb maquinària per intentar  
  eliminar aquests cargols, ja que s’enterren sota el fang durant l’hivern i els períodes de més  
  fred. Incorporació d’aigua salada a arrossars propers al mar. Tractament amb productes  
  fitosanitaris: tractaments experimentals amb saponina i aplicació de calç viva per als  
  desguassos. 
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LA MONGETA SECA

LA PROCEDÈNCIA
El fesol o mongeta (de nom científic Phaseolus vulgaris) és la llavor de la fesolera (també 
mongetera o bajoquera), que creix junt amb altres llavors dins d’una tavella o bajoca llarga, estreta 
i plana. Es tracta d’una planta conreada de la família de les Fabaceae o lleguminoses.
Té molta variabilitat de formes, colors i mides. Entre les varietats més conegudes trobem el 
garrofó, ingredient típic de les paelles valencianes, o la mongeta vermella o fesol fava de Sóller, la 
del ganxet, la del genoll de crist i també les mongetes de Santa Pau. N’hi ha més de 200 varietats. 
És originària de les zones tropicals d’Amèrica Central i del Sud des de fa més de 7.000 anys. A 
partir del descobriment d’Amèrica va arribar a Europa. I va trigar més d’un segle a arribar a 
Catalunya, on es va implantar ràpidament.

EL VALOR NUTRICIONAL
La mongeta seca és rica en hidrats de carboni, proteïnes i fibres, i té poc contingut en greix. A 
més a més, també és rica en vitamina A, C, E i en minerals com ara el calci, el magnesi, el 
potassi i el ferro.
Característiques:
• La fibra soluble redueix el colesterol fins a un 20 % i les malalties cardiovasculars.
• La seva fibra alleuja i millora el trànsit intestinal.
• Combat el càncer de còlon.
• Redueix l’absorció de sucres, per tant, va bé per a les persones diabètiques.
• Barrejada amb l’arròs, ens aporta la majoria dels aminoàcids essencials.
• Poder energètic i riquesa de proteïnes: òptima per a persones en època de creixement o  
  que fan treballs físics.
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LA PETJADA ECOLÒGICA

PRODUIR MONGETA SECA
El conreu de mongeta a Catalunya data del segle XVIII (importació directa d’Amèrica), i des 
d’aleshores ha esdevingut producte indispensable en moltes rotacions de conreu, 
juntament amb la fava. La producció va anar augmentant fins al 1920, amb una superfície 
de producció de 41.000 ha, en uns anys en què la mongeta seca era un plat habitual de les 
classes obreres.

Cap als anys setanta, la superfície conreada era d’entre 2.000 i 2.200 ha.

Segons dades del 2013 (IDESCAT), a tot Catalunya s’estimen 231 ha de superfície 
destinades al conreu de la mongeta seca.

A Catalunya es van produir 328 t de mongeta seca, una quantitat 25 vegades inferior a la 
producció de mongeta tendra.

Catalunya: 
• Producció 2013: 328 t
• Superfície: 174 ha

Barcelona: 
• Producció: 262 t (80 %)
• Superfície cultivada 2013: 231 ha

Rendiment: 
• Catalunya: 1,42 t/ha 
• Barcelona: 2 t/ha 

PROCESSAR I DISTRIBUIR LA MONGETA SECA
Com ens indica l’evolució en la producció, el consum de mongeta seca ha anat decreixent al darrer 
segle. Actualment, a Catalunya se’n consumeixen 1,39 kg/habitant/any, un consum marcadament 
inferior al d’altres llegums com ara la llentia i el cigró. El procés que se segueix és aquest: 
• Sembrada entre maig i juliol (segons les varietats).
• Collita entre setembre i octubre. 
• Assecatge. 
• Desgranatge: neteja, tria del gra òptim per al consum (mida, impureses). 
• És habitual fer tractaments anticorcs (48 hores en congelació).

Seguidament, envasament i distribució a diferents punts de venda: majoristes, minoristes...

Superfície               6 %

Energia                   7 %

Aigua                      75 %

Impacte ambiental  12 %

Petjada ecològica: 0,02 ha/persona/any.
Per produir un quilogram de mongetes cal:
Superfície necessària: 0,67 m2 de sòl conreat.
Energia necessària: 1,42 kWh i 0,08 L de gasoil.
Aigua emprada: 380 L.
Impacte ambiental: com a lleguminosa no és gaire 
exigent quant a adobs, però el seu conreu convencional 
no està exempt d’herbicides, fertilitzants i plaguicides 
químics.



EL CAMÍ DEL DINER
Trobem al mercat una gran varietat de tipus de mongeta (llavors, denominacions, etc.) de llocs de 
procedència i de tipus de conreu (convencional, integrat, ecològic).
El preu final del producte està influenciat per moltes variables. Tot i així, podem separar les 
mongetes en dos grans grups. D’una banda, les procedents d’orígens llunyans, grans latifundis, 
que arriben als grans supermercats a preu més baix. I, d’altra banda, les varietats autòctones, 
amb produccions a petita escala i tècniques més respectuoses amb el medi, que arriben al 
consumidor a un preu considerablement més elevat.
Podem usar algunes referències:
• Grans superfícies: 3,30 €/kg (origen Lleó, varietats de no-proximitat).
• Mercats / Vendes locals: de 6 a 11 €/kg segons varietats (la més costosa és la del ganxet,  
   seguida d’ull de llebre, Vallfornesa, genoll de crist...).

EL COST AMBIENTAL
El total d’emissió de CO2 en la producció de mongeta seca (emissions directes + energia 
consumida + transport) és, per a 1 kg de mongeta seca, de 2 kg de CO2.

Malalties i plagues més freqüents en la mongetera: 
• Malalties fúngiques.
• Pugó verd i pugó negre (per excés de reg i adobs nitrogenats).
• Aranyes vermelles.
• Àcars, erugues.

Tractaments permesos a Catalunya en mongeteres no ecològiques:
• Adobs nitrogenats: màxim 200 kg per tona.
• Herbicides: cicloxidum, trifludium.
• Fitosanitaris: insecticides, acaricides, fungicides, bactericides...
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EL PEIX (VERAT)

LA PROCEDÈNCIA
• Mar Cantàbric i Atlàntic nord.
• En menor proporció, mar Mediterrani

EL VALOR NUTRICIONAL
• És un peix blau ric en àcids grassos insaturats tipus omega-3 que contribueixen a reduir els  
   nivells de colesterol i triglicèrids a la sang.
• Ric en proteïnes d’alt valor biològic.
• Aporta vitamina A, que ajuda al manteniment i la reparació de la pell.
• Aporta vitamina D, necessària per a la fixació del calci als ossos.
• Aporta vitamina E, que és un gran antioxidant.
• Aporta vitamina B, que actua en el sistema nerviós central, sobretot la B12.
• També conté potassi, fòsfor i magnesi.
• 100 g de verat proporcionen 183 calories.

PEIX (VERAT)
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LA PETJADA ECOLÒGICA

Superfície               20 %

Energia                   20 %

Aigua                      2 %

Impacte ambiental  58 %

Petjada ecològica: 2 ha/persona/any.
Per obtenir un quilogram de verat cal:
Superfície necessària: diverses milles recorregudes 
en vaixell.
Energia necessària: en tot el procés es necessiten 
1,36 L de gasoil/kg (pesca, processament, distribució i 
transport).
Impacte ambiental: destrucció del fons marí per 
l’arrossegament de les xarxes, la sobrepesca, 
l’abocament de residus orgànics al mar i els 
vessaments accidentals de petroli dels vaixells.
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CAPTURAR EL VERAT
Durant la nit, els verats són capturats pels vaixells de xarxes, barrejats entre les moles de 
sardina i seitó. Durant el dia, els verats s’apropen més al fons i poden ser capturats per 
les embarcacions d’arrossegament. Les jornades duren entre quatre i dotze hores i cada 
vaixell té entre tres i nou tripulants. En cada jornada s’han de recórrer moltes milles. En 
una jornada es pesquen, de mitjana, uns 1.470 kg de verat amb vaixell de xarxa, 1.570 
kg amb vaixell d’arrossegament i 127 kg amb arts menors, i un vaixell de xarxa 
consumeix uns 698 L de gasoil de mitjana.

PROCESSAR I DISTRIBUIR EL VERAT
Al vaixell, es prepara el peix en caixes. A la llotja es fa la distribució del peix en caixes, 
s’etiqueta i se subhasta. En camions refrigerats d’unes 28 t es transporta fins a Mercabarna o 
directament a les peixateries. Se sol vendre a granel o bé empaquetat en safates de porexpan. 
El peix sempre es comercialitza fresc.

EL CAMÍ DEL DINER
El peix es ven a la llotja a un preu mitjà de 3,75 €/kg. Mercabarna el ven a 3,80 €/kg. El preu 
de venda al consumidor en supermercats és de 4,70 €/kg a 5,99 €/kg. Els pescadors es 
queixen del poc marge de benefici que comporta la pesca en general, atès que el preu del peix 
continua sent molt baix a causa de la forta competència per part de països com ara França, 
el Marroc i Grècia, els peixos dels quals arriben als mercats a uns preus molt inferiors als que 
ofereixen els pescadors a la llotja. També es queixen de les contínues pujades del preu del 
gasoil per a embarcacions, i que cada cop han de recórrer més milles per trobar moles de peix 
a causa de la sobrepesca.

EL COST AMBIENTAL
La xarxa porta uns pesos que fan que es mantingui al fons. En arrossegar, aquests pesos 
malmeten el fons marí i provoquen un greu impacte en l’ecosistema. La intensitat i la capacitat 
de la pesca industrial generen una inèrcia molt forta de sobrepesca. Moltes àrees s’estan 
esgotant, i també ho estan fent determinades poblacions. La despesa energètica dels motors 
dels vaixells que recorren milers i milers de milles arrossegant quilòmetres de xarxa és molt 
alta. També tenen una despesa energètica elevada les cambres refrigeradores. Hi ha una 
probabilitat alta de contaminació al mar per vessaments casuals de petroli. Les plantes 
processadores generen una gran quantitat de residus orgànics que s’aboquen al mar, amb la 
qual cosa es creen condicions anaeròbiques en les àrees properes a aquestes plantes. La 
pesca artesanal té un impacte menor: els seus ingressos es distribueixen entre els mateixos 
pescadors i està lligada a una identitat cultural pròpia de les zones costaneres.
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EL IOGURT

LA PROCEDÈNCIA
El iogurt es fabrica sobretot a la Garrotxa, Astúries, Múrcia i a les grans empreses nutricionals.
La llet prové de granges de Catalunya, d’Astúries i d’altres regions d’Espanya. També s’importa 
llet de França, de Portugal i dels Estats Units (en aquest darrer cas, arriba en forma de llet en pols).

EL VALOR NUTRICIONAL
El iogurt té un contingut en aigua del 87 %. Com a làctic, és un aliment ric en calci (120 mg 
per cada 100 g). Conté fòsfor, magnesi, sodi i oligoelements. Les vitamines més abundants 
són la vitamina A, la B2 i la B12. Durant la formació del iogurt, els bacteris que fermenten la 
llet converteixen la lactosa en àcid làctic. Per això, la gent amb intolerància a la lactosa pot 
prendre derivats làctics sense problemes. Els bacteris vius del iogurt contribueixen a la salut 
de la flora intestinal. 100 g de iogurt proporcionen unes 72 calories.

EL IOGURT
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LA PETJADA ECOLÒGICA

Superfície               14 %

Energia                   6 %

Aigua                      73 %

Impacte ambiental  7 %

Petjada ecològica: 0,31 ha/persona/any.
Per obtenir un quilogram de iogurt cal: 
Superfície necessària: 12 m2 de sòl conreat amb alfals i 
ordi per alimentar les vaques.
Energia: 3,04 kWh i  0,03 L de gasoil per kg (comptant 
un transport de 400 km).
Aigua: 1.600 L.
Impacte ambiental: possibles antibiòtics a les vaques. 
Possible ús de transgènics del pinso. Emissions de metà. 
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PRODUIR EL IOGURT
Les vaques es munyen dos cops al dia amb el sistema automàtic i la llet s’emmagatzema 
en tancs refrigerats a 4 ºC. En les explotacions intensives una vaca produeix uns 9.500 L 
de llet a l’any.
Una vaca d’uns tres anys consumeix en un any uns 1.300 kg de pinso, 7.200 kg de 
farratge i uns 24 m3 d’aigua. Per produir un iogurt necessitem uns 200 L d’aigua. Una 
fàbrica de iogurt de dimensions estàndard produeix unes 1.200 t de producte (tres torns 
de vuit hores al dia i 25 dies al mes). El consum de iogurt per capita anual és de 9,95 kg.

PROCESSAR I DISTRIBUIR EL IOGURT
La llet es filtra o se centrifuga per treure’n les partícules sòlides. Per pasteuritzar-la s’escalfa la 
llet a 70-75 ºC durant quinze segons per eliminar microbis i, també, per aturar l’acidificació. En 
l’homogeneïtzació se sotmet la llet a una pressió alta que trenca la membrana dels glòbuls de 
greix per millorar-ne l’aspecte. Per esterilitzar-la s’escalfa la llet a 140 ºC durant 3-4 segons per 
aturar completament l’activitat microbiana i enzimàtica i, així, permetre que la llet es mantingui 
més temps inalterada. Per fer el iogurt es torna a escalfar la llet, amb incorporació de bacteris, 
durant tres o quatre hores a 40 ºC. Els bacteris converteixen la lactosa en àcid làctic i això fa 
que les proteïnes coagulin. En els iogurts s’hi poden afegir additius, colorants, ferments, fruita 
trossejada... Un dels últims fenòmens ha estat enriquir els iogurts amb bífidus actius, esterols 
vegetals, àcid omega-3, calci, vitamines...

EL CAMÍ DEL DINER
Les grans indústries lleteres se solen posar d’acord per establir un preu de compra, tot i que 
no és legal. Els guanys dels ramaders (sobretot en el cas de petites i mitjanes empreses) 
baixen contínuament, i en unes èpoques determinades s’arriben a convertir en pèrdues. El 
2011, el preu de la llet provinent de les explotacions de Catalunya es va pagar a uns 0,322 €/L. 
Als hipermercats, el preu del iogurt de marca és de 2,10 €/L, i el de marca blanca, d’1,02 €/L. 

EL COST AMBIENTAL
A les granges convencionals, les vaques estan sotmeses a un estrès fort, amb la qual cosa 
se’n debilita el sistema immunitari. Per això se solen tractar amb antibiòtics, els quals acaben 
passant a la llet i, de retruc, al iogurt. Actualment no se’n permet la utilització. Ocasionalment 
també s’han usat hormones transgèniques per incrementar la producció de llet, la qual cosa 
tampoc no és legal. En l’explotació intensiva les vaques no pasturen i, per tant, no cal conrear 
farratges. Els fems passen de ser un adob per a les pastures a ser un purí contaminant de 
sòls, rius i aqüífers. Un 80 % del pinso que consumeixen les vaques de ramaderia intensiva 
conté soja i blat de moro transgènics provinents dels Estats Units, Argentina i Brasil. La soja 
és un dels principals motors de la desforestació tropical.

El total d’emissió de CO2 estimat en la producció del iogurt (emissions directes + energia 
consumida + transport), per a 1 kg de iogurt, és de 0,487 kg de CO2.
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2. ELS CONTES DELS ALIMENTS PROTAGONISTES

LA MÉS FAMOSA DE LES POMES

Hi havia una vegada una poma pomera que es deia Gala i que tenia molta vergonya. 
Tanta era la vergonya que tenia, que sempre estava ben vermella i no volia sortir ni del 
cistell.
Però un bon dia, alguna cosa va canviar dins seu. De sobte, la poma ja no volia ser 
vergonyosa, el que volia és ser famosa: la més famosa de les pomes.
—Vull ser famosa com la poma de la Blancaneu!
Coneixeu la història de la Blancaneu? Ignorant quina era l’autèntica veritat de la poma 
d’aquest conte, buscava desesperada els seus protagonistes perquè valoressin si era 
mereixedora de ser la nova poma protagonista d’aquest conte.
—Hola, ets la Blancaneu? —deia cada vegada que topava amb una nena, noia o 
donzella—. Si ho ets, mossega’m!
—Hola, ets el Príncep Blau? —demanava si amb qui es creuava era un nen, un noi o un 
cavaller del regne—. Si ho ets, fes-me un petó! (1)
La poma no desistia i seguia i seguia el seu camí preguntant a tort i a dret. Però sempre 
obtenia la mateixa resposta: «NO!». Cada cop estava més cansada i decebuda. La poma 
s’anava frustrant.
Com molt bé sabeu, la poma del conte havia estat enverinada per una bruixa que 
envejava la Blancaneu i se la volia treure del mig. La poma que la bruixa havia encantat 
contenia un potent verí al seu interior, un verí que va fer caure la Blancaneu en un son 
profund durant molt de temps, del qual només un petó del Príncep Blau la va poder 
despertar.
—Poma pomera, per què cerques la Blancaneu i el Príncep Blau?
—Perquè vull que em tastin i vegin que jo mereixo ser la poma més famosa de la història 
—va respondre amb entusiasme la poma.
—Però, poma pomera, que no saps que la poma que sortia en aquest conte estava 
enverinada per una bruixa malvada? Que no saps que quan la Blancaneu la va mossegar 
va caure en un son profund?
—Què?! No, no, no! No en tenia ni idea... —va dir estupefacta.
La poma pomera anava negant amb el seu caparró vermell, espantada i desconcertada 
per totes aquelles veritats que acabava de descobrir. Fins llavors només sabia que en 
aquell conte hi sortia una poma, però desconeixia quin era el paper que hi tenia.
—Ah, no, no, no! No vull ser pas com aquesta poma, ni parlar-ne! —va dir convençuda—. 
Però vull ser la poma més famosa. Seré... Seré... Com la poma de Newton!
Newton era un senyor expert en física. Estudiava les lleis que regeixen el nostre món i per 
què la vida és tal com la coneixem. I un dia, mentre descansava sota l’ombra d’un pomer, 
patapam! Li va caure una poma al cap. Aix! Després de refer-se de l’ensurt, i del nyanyo, 
va descobrir la força de la gravetat, una llei física que vol dir que tots els cossos se senten 
atrets pel centre de la Terra. Vaja, que, quan llancem alguna cosa, sempre cau cap a baix.
—Jo vull ser com aquesta poma! —va exclamar feliç de la troballa la poma pomera Gala.
—Però, poma pomera, si et vas llançant d’arbre en arbre contra els caps de la gent, 
potser els faràs mal!
—Ah, no, no, no! —va cridar la poma—. Jo ja he baixat de l’arbre i no m’hi vull pas tornar a 
en�lar, que tinc vertigen! No m’agrada pas això de mirar cap a baix i saltar al buit. No, no i no.
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La poma pomera anava negant amb el seu caparró vermell, espantada i desconcertada 
un altre cop davant la dissortada � de ser com la poma de Newton, el cientí�c que va 
descobrir la llei de la gravetat.
—Ah, no, no, no! No vull ser pas com aquesta poma, ni parlar-ne! —va dir convençuda—. 
Però vull ser la poma més famosa. Seré... Seré... Com la poma de Guillem Tell.
Guillem Tell era un home que tenia molta punteria i, per demostrar-ho, va haver de 
disparar amb una �etxa una poma que havia posat al damunt del cap del seu �ll. I no va 
fallar, perquè la �etxa va travessar la poma just per la meitat.
—Ah, no, no, no! No vull ser pas com aquesta poma, ni parlar-ne! —va afanyar-se a dir—. 
No vull pas que em travessin el cor amb una �etxa! Però vull ser la poma més famosa. 
Seré... Seré... Com la poma d’Apple!
—Com?
—Sí! La poma d’Apple! La dels ordinadors!
La poma pomera no sabia que apple vol dir «poma» en anglès. I que la poma que hi ha 
dibuixada en alguns ordinadors i telèfons només s’il·lumina quan l’aparell està encès, i 
que en cap cas no és vermella.
—Ah, no, no, no! No vull ser pas com aquesta poma, ni parlar-ne! —va dir convençuda—. 
No penso renunciar als meus colors! Jo sóc i sempre seré vermella. Però vull ser la poma 
més famosa. Seré.. Seré.. Com la poma d’Adam i Eva!
El que ella no sabia és que la poma d’Adam i Eva no té gaire bona fama. És el símbol del 
pecat original segons la Bíblia, i per culpa seva expulsen els humans del paradís.
—Ai, no! Tampoc no vull ser pas com aquesta poma, ni parlar-ne! —va dir convençuda—. 
Però vull ser la poma més famosa. Seré... Seré... Com la gran poma! De la ciutat de Nova 
York en diuen la gran poma. Doncs jo seré Nova York! —va exclamar triomfal la poma 
pomera Gala.
—A veure, poma pomera, vols dir que no en fas un gra massa? Que tu sencera no pots 
ser una ciutat? Que, a tot estirar, seràs la casa d’un cuc? Per què t’entestes a ser 
famosa?
I aleshores, per primera vegada, la poma pomera va començar a pensar el perquè 
d’aquell afany per ser coneguda, per ser recordada, per ser algú, per ser la poma més 
famosa. I va descobrir que, en realitat, l’única cosa que desitjava era que quan els nens i 
les nenes la veiessin, li fessin un gran somriure, la miressin amb desig i la mosseguessin 
amb ganes, ben fort, queixalada a queixalada, �ns a escurar-la tota sencera, per poder 
ser recordada com la poma més bona que hagin tastat mai. I d’aquesta manera ser, 
encara que només durant uns quants minuts, la poma més famosa. Després d’adonar-se 
de tot això, la poma pomera va dir:
—Menja’m! Menja’m, si us plau!
I algú se la va trobar, la va mirar, va somriure i se la va menjar amb desig. Tota sencera, 
mossegada a mossegada, queixalant ben fort. (2)
—Els pinyolets no! —reia la poma pomera, feliç com si li fessin pessigolles.
Que bona era aquella poma! Seria recordada molt de temps! Seria, tal com volia, una de 
les pomes més famoses de la història..., almenys per a aquell que se la va menjar, i 
escurar. I un cop ben escurada, la poma pomera ja estava contenta com un gínjol.
—Mireu quina silueta! Mireu quines formes més entrades! Mireu quines corbes més 
còncaves! —anava dient.
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Fins que un bon dia, va topar amb una altra poma. (3) Una poma de color groc, que es 
deia Golden. I és que la Gala no era pas única a Catalunya. De pomes, n’hi ha de moltes 
menes. Al Montseny, prop de Barcelona, hi ha un jardí amb més de 40 varietats, que 
pràcticament ja no es troben enlloc perquè la gent prefereix pomes grosses i sovint... 
sense gust! I és que les pomes més petites són les més bones, dolces i nutritives. I també 
les més eixerides:
—Vull ser la poma més famosa de la història! Vull ser famosa com la poma de la 
Blancaneu! —cridava la Golden.
—Oh, no! Aquest és un mal comú de totes les pomes! —va pensar la poma pomera Gala.
En trobar-se les dues pomes, es van mirar i remirar, de dalt a baix, amb detall. (4) 
S’examinaven rigorosament. Si una donava una volta entorn de l’altra, l’altra en feia dues! 
Si una feia la vertical pont, l’altra en feia dues. Si una feia una tombarella, l’altra en feia 
dues! I així van estar una bona estona �ns que la poma Golden va exclamar:
—I a tu què t’ha passat? —digué la poma Golden a la Gala.
—Que sóc la poma més famosa de la història perquè m’han menjat tota sencera i m’han 
ben escurat. Mira per aquí i mira per allà, tota ben rosegadeta, i només m’han deixat els 
pinyolets i el branquilló.
La poma Golden no se’n sabia avenir. Potser el que tenia al davant no era la poma més 
famosa de la història, però el que era clar és que era la poma més feliç del món mundial. 
I ella també ho volia ser!
—Mengeu-me! Mengeu-me! —va començar a exclamar la Golden—. I escureu-me �ns 
als pinyolets! És bo per a les vostres dents!
I és així com totes les pomes, una a una, van descobrir que per ser la més famosa de les 
pomes, només cal ser menjades i escurades, per ser per sempre recordades. 
I vet aquí una poma ben escurada, que aquesta història està acabada. 

MANUAL D’INTERPRETACIÓ PER ALS CONTACONTES
A continuació, us deixem una guia d’accions per ajudar-vos a donar vida als titelles i a explicar 
les històries. Passeu-ho bé i jugueu!

1. En aquest diàleg podeu apropar el titella als nens i nenes per preguntar a cada un si li volen  
    fer un petó. 
2. El narrador pot fer veure que mossega el titella, queixalada a queixalada.
3. Traieu la poma groga del cistell.
4. Fer les accions que es descriuen, una poma mira l’altra, passeja al seu voltant, i l’altra ho fa  
    dues vegades. Després feu el mateix amb la vertical i amb la tombarella.

Material per explicar el conte:
• Titella poma Gala sencera (vermella).
• Titella poma Gala menjada.
• Titella poma Golden (groga).
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ARRÒS S’ESCRIU AMB A D’AIGUA I D’AMOR

Temps era temps, quan els ànecs tenien dents, quan l’home habitava les cavernes i 
encara grunyia per comunicar-se, va néixer l’agricultura. L’home i sobretot la dona van 
començar a treballar el camp. Es van adonar que si plantaven llavors, tenien cura de la 
terra, la regaven, la treballaven i la mimaven serien recompensats amb una collita ben 
formosa. I així, podrien alimentar-se sense necessitat de caçar cada dia. I és que anar de 
cacera no és una tasca gens senzilla.
Aquells primers agricultors ja van començar a admirar un cereal que creixia sota l’aigua i 
que els permetia omplir-se la panxa amb facilitat: l’arròs. Aquest cereal que tots coneixeu 
es va convertir en l’aliment fonamental per a les civilitzacions més antigues, com les que 
vivien a la Xina i a l’Índia, i per això li van dedicar un munt de llegendes.
Diu una llegenda xinesa que l’arròs són les llàgrimes d’un drac que volava tan amunt que 
va tocar el sol i, en caure, es va trencar una ala. Decebut i trist pel fet de no poder tornar 
a volar, vagava en pena per les planes del país, tot sembrant les seves llàgrimes que 
després es van convertir en arròs. 
A l’Índia, l’arròs acompanya els millors àpats, com el peix, les llegums i les carns. I mentre 
mengen aquestes delícies, expliquen que l’arròs és l’esperit d’una princesa que volia 
tastar el plat més re�nat i elaborat de tots. Com que la princesa no es decidia per cap 
plat, va acabar morint de gana i transformant-se en petits grans d’arròs, el menjar més 
suau i delicat que hi ha.
Potser això no us sobta, però segur que us sorprendrà saber que aquí, ben a prop, també 
en tenim, d’arròs. (1) Hi ha un indret de Catalunya que genera quilos i quilos d’arròs, 
exactament 500.000 kg l’any! Sabeu quant és això? Molt! Tant que tots i totes podríem 
menjar arròs �ns a quedar-nos ben tips durant un bon temps. Aquest arròs és únic 
perquè té unes qualitats especials, però també perquè amaga una història extraordinària. 
Estic parlant de l’arròs del delta de l’Ebre. (2)
—Aquest sóc jo! L’arròs de lo delta! Però explica a aquests xiquets i xiquetes per què 
arròs en català comença amb la lletra A. (3)
Ara mateix! No és casualitat que arròs s’escrigui amb A d’aigua i A d’amor. Voleu saber 
per què?
Conten els vells que fa molt i molt de temps, molt abans que l’home l’habités, la terra 
estava regnada per déus i deesses. Alguns encara viuen al seu regne, i d’altres s’han 
perdut en l’oblit més llunyà.
Beanta era una nimfa �lla del sol i de la lluna. Regnava les aigües pací�ques i estancades 
d’un gran llac que hi havia a Aragó. Tan gran era el llac que els antics deien que era un 
mar interior. Beanta es va enamorar de Tormo, un jove fort i ben plantat que vivia a prop 
de la riba del gran llac. Però aquest �irteig no agradava gens a Barrufemes, un monstre 
infernal, que mort de gelosia va castigar la parella de valent: va convertir el noi en una 
serralada alta i robusta i el va immobilitzar per sempre, i a la noia la va obligar a fugir i la 
va convertir en un riu.
—Això es comença a posar interessant!
Però tot i aquesta condemna, l’amor entre Beanta i Tormo va donar fruits perquè van tenir 
una �lla, Nàiade, nimfa de les aigües del riu. Ho estic explicant bé, arròs del delta de 
l’Ebre?
—Sí, molt bé! Però no t’aturis, que això es posa interessant. 
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Nàiade era una nimfa feliç i despreocupada. Sempre ballava. (4) Ballava sota la llum de la 
lluna i sota la llum del sol. Ballava les nits d’estels, els matins de tempesta i les tardes 
emboirades. I tant i tant giravoltava que va formar el riu Ebre. Sabeu quin riu és, oi? 
—Lo segon riu més llarg de la península Ibèrica!
Gràcies per l’apunt. Com anava dient, Nàiade ballava per les aigües d’aquest gran riu, 
amunt i avall, a vegades calmat, a vegades salvatge, obrint-se camí entre la terra, els 
arbres i les roques, imprevisible i poderós. Però un bon dia, Nàiade va topar amb el mar 
i aleshores va conèixer el déu Posidó. (5) Sabeu qui és Posidó? És un déu barbut i sorrut 
que viatja per les ones amb una quadriga impulsada per do�ns. També se’l coneix amb 
el nom de Neptú, però, tingui el nom que tingui, té un mal geni famós entre els pescadors 
que naveguen per les seves aigües.
Quan Posidó va veure Nàiade, en va quedar enamorat a l’instant. Aquella delicada dansa 
de la nimfa el va deixar fascinat, no tenia ni esma de convocar tempestes ni tifons, ni 
d’estampar els vaixells contra les roques, ni crear terratrèmols destructors, que és tot allò 
que solia fer quan s’avorria. Com per art de màgia s’havia quedat petri�cat i immers en 
una calma gens normal en ell. Només desitjava barrejar-se amb ella.
I quan Nàiade va conèixer Posidó, un déu amb tanta força i caràcter, en topar amb les 
seves aigües salades, li va pujar la tensió de cop. Tant es va enamorar del déu que també 
s’hi va voler llançar a sobre per abraçar-lo intensament. (6)
I així és com les seves aigües es van trobar i barrejar. Dolç i salat. Cada dia més calmat. 
Salat i dolç. Corrien tots dos. Amunt i avall. Dibuixaven un ball. Avall i amunt. Es 
convertien en un.
Però un moment, per què plores, arròs?
—És que les històries d’amor m’entendreixen i m’omplo en un mar de llàgrimes.
Doncs compte no ploris tant, perquè encara et covaràs! 
Però Nàiade era una nimfa capritxosa. Ara et vull veure, ara no ho sé. Potser sí, potser no. 
Ara dubto, ara no. I s’amagava sota terra i sortia brollant cap a fora, fent dibuixos 
sinuosos en totes direccions perquè canviava d’idea a cada revolt.
Amb el temps, amb aquest anar i venir �ns al mar, la nimfa es va anar calmant. Nàiade 
cada cop estimava més Posidó i con�ava més en ell. Tal era la seva entrega que el riu va 
anar creixent i creixent, cada cop més lliurat a les aigües salades. I és així com, a poc a 
poc, es van inundar les terres del voltant, just allà on el riu desemboca al mar, i es va 
formar el que ara coneixem com a delta de l’Ebre. I fruit d’aquest amor ben cultivat, 
d’aquest anar i venir d’aigües, va néixer el �ll de Nàiade i Posidó. Sabeu qui és? L’arròs! 
Ei, arròs del delta, que estic parlant de tu!
—Quina història més bonica! M’he quedat arròs caldós de tant plorar!
Això em recorda que us he d’explicar que l’arròs creix a les terres inundades per la seva 
mare, el riu Ebre. Unes terres planes de clima càlid i estable, on mai no fa ni molt fred ni 
molta calor. Vaja, el paradís! Un paradís que l’arròs pinta de verd a la primavera i de 
daurat a l’estiu.
Però no us penseu que el Delta serà sempre tal com el coneixem avui, perquè el vent de 
dalt i de llevant, els temporals que han de venir i l’acció de l’home aniran canviant el seu 
per�l amb el temps. 
—Ui, ara m’has deixat socarrimat!
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Em sap greu, però aquesta és la realitat. I ja he arribat al �nal d’aquest conte que explica 
per què la paraula arròs s’escriu amb A d’aigua i A d’amor. I això em fa pensar que és 
potser arran d’aquesta història que l’arròs és símbol de felicitat i abundància, i d’aquí ve 
la tradició de llançar-lo sobre els nuvis. Perquè les aigües dolces i salades són diferents 
i, alhora, juntes es complementen i s’equilibren, com les aigües de l’Ebre i el Mediterrani.
I tant parlar d’arròs, m’han vingut unes ganes de menjar-ne! Però quin plat puc cuinar 
amb tu?
—La meva especialitat és l’arròs de marisc, l’arròs a banda, l’arròs caldós amb llamàntol, 
l’arròs d’ànec salvatge, l’arròs a la cassola, l’arròs amb conill, l’arròs negre, l’arròs de 
l’hort, l’arròs...
Prou, prou! Que se’m fa la boca aigua. Ja veig que l’arròs de l’Ebre es pot fer servir per 
cuinar un munt de plats! I el millor de tot és que és de la nostra terra!
—Sí, tinc la denominació d’origen protegida.
És veritat! Això vol dir que és un producte alimentari originari d’una zona que destaca per 
la seva qualitat i els valors humans i naturals que representa i, que tant la producció com 
l’elaboració i l’envasat es fan en aquesta mateixa zona.
—O sigui, al delta de l’Ebre!
Molt bé! Va, i tu vés-te posant en remull, que començaré a fer un sofregidet ben bo.
I amb un paquet d’arròs, aquest conte ja s’ha fos.

MANUAL D’INTERPRETACIÓ PER ALS CONTACONTES
A continuació, us deixem una guia d’accions per ajudar-vos a donar vida als titelles i a explicar 
les històries. Passeu-ho bé i jugueu!

1. Presenteu la barretina amb el titella del paquet d’arròs a sota, amagat si pot ser, per   
    descobrir-lo més tard.
2. Suggerim que descobriu allà el titella i us poseu la barretina per explicar el conte.
3. Si us hi animeu, poseu accent del Delta al paquet d’arròs.
4. Ompliu un got petit amb aigua (atenció, no del tot!). Si podeu, feu que es vegi el regueró   
    d’aigua mentre la servim; queda més teatral i semblarà un riu.
5. Ompliu l’altre got, el gran, també fins a la meitat. I afegiu-hi una mica de sal.
6. Passeu l’aigua d’un got a l’altre, unes quantes vegades.

Material per explicar el conte:
• Barretina.
• Titella paquet d’arròs.
• 2 gots d’aigua (el petit és Nàiade i el gran Posidó).
• Un saler.
• Una gerra amb aigua (no inclosa).
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LA MONGETA VIATGERA 

Aquesta és la història d’una mongeta del ganxet. Però, sabeu què és una mongeta del 
ganxet? No és que faci ganxet com les àvies, sinó que es diu així per la seva forma, com 
d’un petit ganxo. És una mongeta de gust suau amb unes qualitats úniques, i 
considerada per molts cuiners la millor mongeta del món!
La mongeta del ganxet protagonista de la nostra història es deia Ganxeta, i era molt 
especial. Sabeu per què? Perquè havia viatjat per tot el món (1).
Tot va començar quan la Ganxeta es va adonar que feia massa temps que estava sola. 
Sola dins d’un pot de vidre, sola enmig d’un plat pla, sola en un sofregit...
—On s’és vist una mongeta sola? —va pensar—. Les mongetes sempre estan 
acompanyades d’altres mongetes i jo sempre estic sola i avorrida.
La Ganxeta plorava i plorava, i amb les seves llàgrimes perdia totes les seves vitamines i 
minerals. Fins que un dia va caure dins d’una gran olla de cuina, sola, és clar, i, en 
aixecar-se, es va veure re�ectida a les parets brillants de l’olla. La Ganxeta es va mirar de 
dalt a baix, va eixugar-se les llàgrimes i va dir-se:
—S’ha acabat tant plorar! He de fer alguna cosa per fugir d’aquesta soledat i per 
conèixer altres mongetes que vulguin compartir el plat amb mi i ser els meus amics.
I l’eco de dins de l’olla li va recordar les seves paraules �ns a tres cops:
—Plorar, plorar, plorar! Soledat, soledat, soledat! Compartir, compartir, compartir! Amics, 
amics, amiiiiiics!
I així va ser com la mongeta Ganxeta va començar la seva gran aventura. Va agafar el seu 
farcell i va pujar al primer tren que sortia de l’estació, rumb a vés a saber on. (2) Després 
va viatjar en vaixell, en avió, en globus, en bicicleta, en patinet... Durant un any va recórrer 
tots cinc continents i va conèixer tots els països del món, que en són molts, i va viure les 
aventures més increïbles que una mongeta és capaç de viure. Amb el seu farcell va 
perdre’s per la selva amazònica, va pujar els cims més alts de la Terra, va creuar els 
deserts més calorosos, va navegar per llacs glaçats i va descansar a les planures més 
verges del planeta. I en aquesta travessia va conèixer, per primer cop a la seva vida, altres 
mongetes. (3)
En un xiringuito del Carib va conèixer en Frijolito, una mongeta fosca que es passava el 
dia a la platja posant-se moreno i jugant a futbol. D’en Frijolito va aprendre una de les 
propietats més importants de la mongeta, el seu alt contingut en �bra. I és clar, ell, que 
es passava el dia jugant descalç a la sorra, estava molt �brat i marcava pectorals.
Al Brasil va trobar-se amb en Feijão, una mongeta molt alegre i observadora, que havia 
descobert que barrejant-se amb un cereal com l’arròs aconseguia una quantitat de 
proteïnes totals més gran que la resultant de la suma de les parts per separat. Segur que 
en Feijão es convertiria en un cientí�c de prestigi.
Caminant per la muralla xinesa va conèixer la Ronyoneta, una mongeta de línies corbes 
que conservava molt bé els seus minerals tot i la seva edat avançada. Contenia potassi, 
ferro i magnesi, ideal per incrementar el calci als ossos, uns minerals compartits per totes 
les mongetes però que ella lluïa amb molt d’orgull.
Més a prop, a Astúries, va conèixer la Fabe, que li va presentar tota la comunitat de la 
fabada, unes mongetes acostumades a nadar amb xoriço, cansalada i botifarra, que 
havien après una lliçó per a tota la vida: cal mastegar cada cullerada de mongetes a 
consciència i, sobretot, no beure gens d’aigua mentre se’n mengen, si es vol evitar la 
in�or de la panxa i els pets pudents.
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I de tornada a casa va fer molta amistat amb la mongeta del genoll de crist, que uns dies 
anava acompanyada de tot de verdures i, altres dies, passejava amb porcs i ànecs. Qui 
també despertava simpaties i aliances variades era la mongeta del Carai, que va conèixer 
al Vallès. I el fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, li va robar el cor perquè era un fesol petit 
però amb molta personalitat, potser perquè s’havia criat en unes terres plenes de 
volcans.
Havia estat un viatge espectacular, on havia après un munt de coses i havia fet un munt 
d’amigues. Totes eren com germanes i és que totes les mongetes del món, en realitat, 
procedeixen d’una única varietat original d’Amèrica Central. 
Només tornar del seu viatge, la Ganxeta va penjar totes les fotos de l’aventura al seu 
compte d’Instagram i ara tenia un munt de mongetes seguidores; i també va penjar els 
vídeos dels millors moments al Youtube, la qual cosa la va convertir en la mongeta amb 
més visites del planeta.
Se sentia la mongeta més afortunada del món i es creia capaç de formar part dels plats 
més suculents de la cuina. S’atrevia a acompanyar una botifarra, a ser regada per un 
sofregit de tomàquet, a barrejar-se amb tires de bacallà esqueixat, a compartir 
protagonisme amb l’arròs i a submergir-se dins d’un caldo amb unes quantes cloïsses. 
Però els dies passaven, i com que no es pot viure només dels records, aquella eufòria, de 
mica en mica, es va anar esvaint. La Ganxeta ja no se sentia tan feliç i cada dia que 
passava s’anava encongint i encongint, �ns a semblar un cigró ben rodó. I ja no li venia 
de gust formar part de les receptes més atrevides del moment, sinó que s’acontentava a 
ser un trist acompanyament o �ns i tot a romandre ajaguda dins d’un pot buit.
I ja tornava a ser a l’olla, nedant en un mar de llàgrimes, quan va recordar què li havia dit 
l’eco de les seves paraules:
—Plorar, plorar, plorar! Soledat, soledat, soledat! Compartir, compartir, compartir! Amics, 
amics, amiiiiiics!
I aquesta darrera paraula la va treure de l’ensopiment:
—Això mateix! El que necessito és veure un altre cop els meus amics!
És clar, havia de retrobar-se amb les mongetes que havia conegut viatjant! Però com ho 
faria? No volia tornar a fer el farcell i fer la volta al món per visitar cada mongeta al seu 
país. El que volia era tornar-les a veure totes juntes! I llavors va tenir una gran idea: les 
convidaria a venir a casa seva i faria una gran festa!
I es va posar a organitzar el gran esdeveniment: necessitava, com a mínim, que 
vinguessin prou mongetes per formar part d’una recepta per a quatre persones. Segons 
els seus càlculs havien de ser 400 grams de mongetes. Però havia conegut tantes 
amigues?
Va agafar la seva agenda i va repassar un per un els noms que hi apareixien. I tant que 
tenia amics; de fet, tenia la memòria del mòbil quasi plena! I va apuntar un per un els seus 
noms seguint l’abecedari: Alubia, Fabe, Feijão, Frijolito, Habichuela, Morada, Pinta, 
Pocha, Santa Pau... Eren més de 200 mongetes! Su�cients per pesar 400 grams? Ho 
descobriria el dia de la gran festa.
I aleshores va escriure un correu electrònic per convidar-les que deia així:
 Estimades mongetes de tot el món, 
 Ja ha passat força temps d’ençà que ens vam conèixer durant el meu viatge, i  
 m’agradaria tornar-vos a veure per passar una bona estona plegades. Per això us  
 convido a la gran festa que celebraré el dia (el dia d’avui) a les (l’hora actual) a  
 l’escola (el nom de la vostra escola). 
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Si us plau, con�rmeu l’assistència.
Una forta abraçada,
Ganxeta

I aquell missatge va tenir molt èxit perquè les mongetes no van trigar a contestar. En 
Frijolito, en Feijão, la Ronyoneta i la Fabe van dir que no podien venir a la festa, que era 
un viatge massa llarg, però que seguirien escrivint-se postals i compartint receptes amb 
la Ganxeta, com havien fet �ns llavors.
En canvi, les mongetes que havia conegut més a prop de casa estaven entusiasmades 
amb la gran idea de la Ganxeta. Com que venien del Vallès, de la Garrotxa i de la vall 
d’Arbúcies, era un trajecte molt curt i fàcil. Anirien a la festa i s’ho passarien superbé! (5)
I el dia de la gran festa va arribar. Som al lloc on se celebra l’esdeveniment, a l’escola (el 
nom de la vostra escola). Avui és dia (el dia actual) i ara mateix són les (l’hora actual). 
Com? Quina hora he dit que és? És molt tard i encara no ha arribat cap mongeta! 
La Ganxeta està trista. I comença a plorar. Ei, Ganxeta, no ploris. Potser han trobat 
trànsit, o s’han perdut, o el vol s’ha endarrerit, o hi ha un control de llegums a la frontera... 
—I si no ve cap mongeta a la meva festa? I si m’he fet il·lusions? I si el meu destí és estar 
sola per sempre més enmig d’un plat? —es lamentava.
Hauríem d’animar la Ganxeta. Vosaltres creieu que les mongetes vindran a la festa? Tots 
pensem que tard o d’hora vindran. Has de tenir paciència, Ganxeta. De vegades cal 
esperar. Nosaltres t’ajudarem. Esperarem tots junts: tic-tac, tic-tac, tic-tac... (6)
Ei, atureu els rellotges! Les mongetes ja han arribat! En genoll de crist, la del Carai i el 
fesol de Santa Pau. Ja hi som tots! La gran festa ja pot començar! Vinga, música! (7)
La festa va ser un èxit. Tothom s’ho va passar d’allò més bé. I és així com la nostra 
mongeta del ganxet, la Ganxeta, va recuperar el somriure i no va tornar a estar sola mai 
més. Des d’aleshores, totes les mongetes juntes, amb les seves propietats nutritives, van 
formar part de les receptes de cuina més bones del món. I és així com la Ganxeta va 
descobrir que a prop de casa tenia moltes amigues. A més a més, aquell grup de 
mongetes eren les companyes perfectes per cuinar un plat per a quatre persones per 
llepar-se els dits!
I vet aquí un cigró i una mongeta, que aquesta història ja està feta.
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MANUAL D’INTERPRETACIÓ PER ALS CONTACONTES
A continuació, us deixem una guia d’accions per ajudar-vos a donar vida als titelles i a explicar 
les històries. Passeu-ho bé i jugueu!

1. Feu aparèixer la mongeta i mostreu-la.
2. Podeu acompanyar de sons i moviments els diferents transports que agafa la mongeta, els  
    llocs que visita i les accions que es descriuen que fa.
3. Feu aparèixer l’altre titella del grup de mongetes. Presenteu cadascuna de les varietats.   
    Us aconsellem que busqueu una veu o un accent per a cada una de les mongetes,  
    inspirant-vos en el seu lloc de procedència i en el que explica.

Frijolito: és la mongeta de color més fosc, i el titella que porta una petita pilota de futbol.
Feijão: és la mongeta amb bata de científic i ulleres.
Ronyoneta: és la mongeta amb una forma de ronyó més pronunciada, i el titella més femení.
Fabe: és força gran i de color blanc, és a dir, el titella més pàl·lid.
Genoll de crist: arrodonida i amb alguna taca marronosa. Titella acompanyat de verdura.
Mongeta del Carai: és blanca i té forma de ronyó. Titella acompanyat de botifarra.
Fesol de Santa Pau: el titella més petit de tots.

4. Deseu el titella del grup de mongetes.
5. A partir d’ara, el mestre parla en present. Podeu anotar abans el dia i l’hora de la gran festa  
    que es fa a la vostra escola perquè us sigui més fàcil.
6. Quan espereu les mongetes, feu tic-tac tots alhora, acompanyat de moviment amb el cap,  
    com si fóssiu el pèndol d’un rellotge. Mentre tots estan fent tic-tac, podeu preparar-vos els  
    titelles perquè entrin alhora.
7. Podeu fer ballar les mongetes totes alhora, com si fessin saltirons, per mostrar que som en  
    una festa. Podeu triar una cançó que canteu a l’escola i fer seguir el ritme als nens i nenes  
    picant de mans, per acompanyar les mongetes que ballen. Tingueu la precaució d’haver  
    desenganxat abans les mongetes que no són de proximitat (Feijão, Ronyoneta, Fabe i Frijolito  
    no vénen a la festa). 

Material per explicar el conte:
• Titella mongeta Ganxeta.
• Titella de múltiples mongetes unides. 
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DIÀLEG DE PEIXOS 

Fa molt i molt de temps, el planeta on vivim era una massa d’aigua. No hi havia turons 
per pujar, ni platges per estiuejar, ni arbres per escalar. Va ser després que l’aigua es va 
anar retirant i es van formar les grans muntanyes, les planures i els llacs. I encara molt 
més després va aparèixer la vida, que va començar dins de l’aigua i va anar avançant �ns 
que va poblar la Terra. I això va passar de manera molt i molt lenta. Per tant, els primers 
peixos van tenir temps de canviar de forma, de color i de mida unes quantes vegades i, 
�ns i tot, d’establir-se al racó que més els agradés del món. Uns van triar els mars càlids, 
d’altres els grans oceans i n’hi ha que van preferir els corrents dels rius.
Fins que, un bon dia, els humans van tastar-los i van trobar-los exquisits. Primer 
pescaven els peixos arran de la vora, però després, quan van inventar el vaixell, els 
anaven a buscar més lluny de la costa. I és així com van menjar multitud de peixos 
desconeguts i saborosos. I van començar a cuinar-los de maneres ben diferents: al forn, 
a la planxa, fregits, amb suquet, amb patates, amb verdures, al pil-pil, gratinats... I 
m’aturo aquí perquè se’m fa la boca aigua.
Però l’ambició de l’home, que no té límits, encara va anar més enllà, i del seu cap van 
brollar idees per transportar peixos de les parts més llunyanes del planeta. I així va ser 
com des de casa podem menjar peixos que viuen a l’altra cara del món: als mars que 
banyen les costes del Japó, les costes de Noruega o les roques d’Amèrica del Sud. 
Peixos de totes les formes i colors. Però tots tenen espines, aletes i ulls, encara que no 
sempre els veieu així al vostre plat. No hi ha peixos sense espines, arrebossats o 
recoberts d’arròs vivint dins del mar; aquests peixos només els trobareu dins del vostre 
cap o a les neveres del supermercat. 
I tot nedant per les aigües del mar Mediterrani vaig conèixer (1) la senyora orada! 
L’orada té un cos ovalat, un cap arrodonit i una aleta dorsal ben elegant. Les aletes 
laterals són juganeres, per nedar amb estil. Té uns ullets tendres i curiosos, uns llavis ben 
molsuts i, sobretot, unes escates brillants. Tan brillants que semblen de plata!
—Ai calla, calla! Que em faràs enrojolir! —digué l’orada.
—No dic cap mentida! —vaig afegir jo—. Quan s’és guapa, s’és guapa!
—Bé, també tens raó! —va riure ella, tota cofoia.
—Parla’m una mica de tu —vaig demanar-li.
—Que parli de mi? Ai, quina vergonya —va fer tímidament l’orada.
L’orada és una espècie força solitària, però té molts bons amics, amb els quals juga a cuit 
i amagar entre les posidònies. Les posidònies són unes plantes aquàtiques que viuen al 
fons marí i que segur que heu vist molts estius nedant amb les ulleres de busseig. 
Encuriosit, vaig demanar a l’orada de què s’alimentava:
—M’encanta menjar peixets, crustacis i mol·luscs, especialment musclos i ostres. Nyam, 
nyam! Són boníssims. 
—Home! A mi, uns musclos a la marinera, amb la cebeta, el tomàquet, un bon brou... 
—em vaig emocionar.
L’orada em va mirar malament. No convé interrompre un peix quan es decideix a parlar.
—Ui, sí, perdona, senyora orada! Per on anàvem? Ah, sí! I per quins ambients et mous? On 
t’agrada nedar? Aigües fredes o calentes? A prop del sol o a les profunditats abissals?
—He, he, he! —va riure l’orada, sorpresa pel meu entusiasme—. Visc salvatgement per 
les aigües, i em passo el dia practicant el que més m’agrada: fer bombolles i 
perseguir-les �ns a la superfície del mar, fer-me massatges d’algues i fang, caçar 
meduses amb les closques de les petxines..., però també tinc moltes germanes que són 
criades en piscifactories.
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Les piscifactories són unes granges submarines per criar peixos. Allà se’ls dóna de 
menjar i se’ls cuida perquè en creixin molts i ho facin molt ràpid. I és que són moltes les 
orades que arriben al mercat cada dia. Però al mercat hi ha un peix que guanya en 
nombre totes les orades. I no és el llenguado, ni la sardina, ni el lluç, ni la bruixa, ni el rap, 
ni el llobarro, ni el sorell,... (2) Tots aquests peixos viuen al mar Mediterrani, però el peix 
que guanya en número al mercat no viu a les mateixes aigües que l’orada. 
Aleshores, l’orada va arrencar a recitar:
—És la truita de riu? L’esturió? La perca? El barb? La tenca? 
—No! Aquests són peixos de riu, però el peix que et dic encara viu més lluny!
—Cago’n la mar salada! —va exclamar desconcertada l’orada.
Segurament a a hores d'ara, esteu tots ben desconcertats i se us ha quedat cara de peix 
bullit. Però us donaré una pista, com li vaig donar a l’orada. Li vaig mostrar aquest barret. 
(3) 
—Saps d’on és aquest barret? —li vaig dir—. I vosaltres, nois i noies, sabeu a quin país 
porten aquest barret? 
—Al Vietnam? —va arriscar-se a preguntar l’orada.
—Exacte! Aquest barret és del Vietnam! 
Aquí a Catalunya, mengem molt sovint un peix que prové d’aquelles terres tan llunyanes. 
Sabeu quin és? La panga! (4)
L’orada es va encaparrar que volia conèixer una panga. Volia saber la seva història i quins 
miracles havia fet per poder arribar �ns als mercats d’aquí. Tant va insistir que vaig fer tot 
el possible per presentar-los. (5)
La panga és un peix amb la pell blanca, amb unes aletes laterals petitonetes, i una aleta 
dorsal més llarga. Té la mirada com perduda. I la boca..., més..., més..., més... Ui, a 
mesura que vaig anar observant la panga, em vaig adonar que l’animal semblava com... 
trist. Poden estar tristos, els peixos?
—Com vols que no estigui trist? La meva història és molt trista —es va lamentar la panga.
—Per què?
I aleshores la panga, emocionada, ens va explicar la seva història:
—Vaig néixer dins d’una gran piscifactoria juntament amb milers i milers de peixos 
panga, on no tenia lloc per capbussar-me ni nedar tranquil·lament. I sobretot, on no tenia 
gens d’intimitat per fer les meves coses, ja m’enteneu...
I tant! Però a la piscifactoria bé et devien donar de menjar.
—De tot se’n diu menjar! —es lamentava el peix—. Allà ens volen engreixar molt ràpid i 
per això ens donen farines de peix, soja, hormones, antibiòtics i vitamines.
Això no sona gaire bé. 
—Ui, doncs espera, perquè el pitjor de tot és que les aigües on vivim estan 
contaminades. Em vaig haver de comprar unes lentilles per poder veure el fons del riu i 
una agulla d’estendre per tapar-me el nas! 
Però si els peixos no tenen nas!
—Escolta, no te’n riguis, que la meva història és molt trista! —va dir enfadada.
Li vaig demanar perdó, no la volia ofendre. I és que la panga tenia raó, perquè a més a 
més, un cop engreixats, els tallen a �lets, els congelen i els fan viatjar centenars de 
quilòmetres per arribar a casa nostra. 
—Sort que jo me n’he salvat! —va dir esgotat el peix. 
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I sí que s’havia salvat, però feia molt mala cara. Oi que sí? (als nens i nenes) I em sap molt 
greu, però ara m’agradaria fer les votacions del concurs i tu no t’has venut gaire bé.
—Ah! Que això era un concurs? —va cridar el peix amb la poca energia que li quedava.
Sí, per saber quin és el peix més fresc i saludable. Estimats nois i noies, després d’haver 
sentit els discursos de l’orada i la panga, quin creieu que és el peix més sa, fresc i que 
contamina menys �ns que arriba al nostre plat i, per tant, el més saludable per a nosaltres?
Qui creu que és la panga? Qui creu que és l’orada? (feu votacions i recompte).
Un peix que viu de manera salvatge i en aigües netes és molt més saludable que un que 
ha viscut en captivitat i que ha estat engreixat de manera arti�cial i, sobretot, que ve de 
molt i molt lluny! Així que la guanyadora del concurs és la senyora orada. Si us plau, un 
fort aplaudiment.
Ai, pobre peix panga, encara es va quedar més ensopit. Però com que la seva història 
ens havia commogut a tots plegats i, a més a més, ens havia caigut molt bé, el vam 
convidar junt amb l’orada cap a la cuina, on tots els cuiners, feliços de veure’ls, ja els 
estaven esperant.
I a partir d’ara, �xeu-vos en els peixos que veieu sota el mar. Pareu bé l’orella i escolteu 
atentament, perquè tots tenen la seva història i qui sap des d’on vénen nedant.
I vet aquí un peix panga i una orada, que aquesta història està acabada. 

 

MANUAL D’INTERPRETACIÓ PER ALS CONTACONTES
A continuació, us deixem una guia d’accions per ajudar-vos a donar vida als titelles i a explicar 
les històries. Passeu-ho bé i jugueu!

1. Per presentar el peix, podeu fer que els nens i nenes facin un redoblament de tambors  
    «trtrtrtrtrtrrrr...», feu aparèixer el titella i dediqueu-li un aplaudiment. Mostreu-lo bé passant  
    entre els alumnes perquè el vegin de ben a prop. Us recomanem que busqueu una veu  
    divertida i alegre per a l’orada.
2. Podeu fer que sigui el titella qui pregunta els noms dels peixos. Si sou vosaltres qui els  
    anomeneu, cada cop que digueu el nom d’una espècie, el titella de l’orada pot anar  preguntant:    
   «No?». O si us és més senzill, ho pot anar negant amb el cap.
3. Traieu el barret vietnamita. A l’hora de preguntar d’on és el barret que s’ensenya, cal ajudar  
    geogràficament els nois i noies, per exemple, situant-los al mapa i comentant que es tracta  
    d’un país asiàtic i, fins i tot, es pot aprofitar per anomenar-ne uns quants de la zona.
4. Repetiu el procediment de presentació del principi amb el titella del peix panga. Feu entre tots  
    redoblament de tambors, feu aparèixer el titella i dediqueu-li un aplaudiment. Mostreu-lo bé  
    passant entre els alumnes perquè el vegin de ben a prop. Us recomanem que busqueu una  
    veu trista i greu per al peix panga.
5. Els dos peixos es fan dos petons.

Material per explicar el conte:
• Barret tailandès.
• Titella orada.
• Titella panga.
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UN IOGURT GENS AVORRIT

Hi havia una vegada una nena a qui li encantava menjar iogurt. Era el seu aliment preferit 
per tres motius. Perquè se’l podia menjar a tothora: per esmorzar, a mig matí, havent 
dinat o de ressopó. Perquè se’l podia menjar a qualsevol lloc: al pati de l’escola, al cine, 
dalt d’un avió, d’excursió o esperant l’autobús. I perquè se’l podia endur a tot arreu: a la 
motxilla, en una bossa, a la bicicleta o a la bossa de la mare.
El que més li agradava era obrir la tapa i llepar-la d’amagat. Després llegia el que hi ha 
escrit a la tapa de molts iogurts i somiava que algun dia li tocaria el primer premi que 
anuncia! 
Aleshores agafava la cullera i l’enfonsava lentament dins la massa espessa. Després,  
remenava el iogurt a tota velocitat com si provoqués un huracà. I quan estava tot ben 
barrejat, treia una cullerada ben plena i, abans que li vessés i s’embrutés, se la posava 
dins la boca. A partir de llavors, tot passava molt més ràpid, perquè en molt poca estona, 
sense que ningú no se n’adonés, ja se l’havia acabat. Finalment, l’escurava fent soroll, i 
deixava el pot tan lluent, que el podrien reomplir i semblaria nou.
I un dia, la nena va topar amb un iogurt una mica especial. Tenia molta gana i li havia 
vingut de gust menjar-se’n un. Però no recordava si en quedava algun a la nevera de 
casa. Va obrir la nevera i al tercer prestatge, al fons de tot, hi havia l’últim iogurt solitari 
esperant-la. Es va posar de puntetes per arribar-hi i amb els ditets de les mans el va 
agafar. (1)
Un cop a les seves mans va veure que aquell iogurt era més gran del normal. 
—Quina sort! —va pensar—. Aquest iogurt és més gran! Això vol dir que encara serà més 
bo! 
Sense voler perdre ni un segon més, va obrir la tapa d’una estrebada (2). 
—Oh! Què és això? És tot blanc! És un iogurt blanc sense cap trosset de res, sense cap 
color, sense res de res! És un iogurt... avorrit!
I és que a aquesta nena només li agradaven els iogurts de colors llampants, amb trossets 
de fruita i olors ben afruitades. Aleshores, decebuda va deixar el iogurt sobre la taula i va 
marxar enfadada de la cuina. Quan ja estava creuant la porta, de cop, va sentir algú que 
la cridava.
—Ei, un moment!
La nena es va girar. Qui l’havia cridat? Va mirar per tots els racons, però en no veure ningú 
va tornar a girar cua.
—Ei, tu, nena! T’estic cridant! 
Aquest cop la nena es va espantar. Havia comprovat que la cuina era buida, però d’allà 
hi sortia una veu, a més a més, una veu no gaire agradable.
—Qui em crida? —va dir la joveneta una mica espantada.
—Jo, el iogurt!
—El iogurt?
—Sí. Què passa? Sóc un iogurt que parla!
—Com? —va contestar ella incrèdula.
—Sóc un iogurt que parla, i no sóc avorrit!
Uau! Era el primer cop a la seva curta vida que tenia una conversa amb un iogurt i allò ho 
havia de pair. Però el iogurt va insistir:
—No sóc avorrit!
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Ara entenia el to desagradable del iogurt. Estava ofès perquè li havia dit que era avorrit i 
ara ell li demanava explicacions:
—Per què dius que sóc avorrit?
Després de rumiar si sortir corrent o enganyar el iogurt amb alguna mentida, va pensar 
que el millor seria dir-li la veritat:
—He dit que ets avorrit perquè ets blanc. No tens color, no fas olor i no tens pinta de ser 
bo!
Tanta sinceritat va agafar el iogurt per sorpresa:
—Nena, sóc un iogurt que parla, però també tinc sentiments, eh?
La nena es va disculpar. Va pensar que, ara que tenia l’oportunitat de parlar amb el 
menjar que més li agradava del món, el millor seria portar-s’hi bé. Aleshores el iogurt li va 
explicar la seva història:
—Els iogurts som de color blanc perquè som el resultat de la fermentació de la llet. I la 
llet és de color blanc.
—Fermentació? —va preguntar la nena.
A la llet hi ha uns bacteris que es van multiplicant i descomponen les propietats de la llet 
�ns a transformar-la en la textura densa i àcida del iogurt. Té moltes proteïnes, vitamines 
i minerals, com el calci, que és essencial per als ossos i, a més a més, va molt bé per anar 
de ventre. Els gustos, els colors i les aromes els afegeixen després de manera arti�cial. 
Per tots aquests motius, el iogurt presumia de ser autèntic i, per cert, molt ben plantat. 
Però tot allò no convencia la nena ni de bon tros. Ella desitjava un iogurt de colors:
—A mi m’agraden els iogurts de color vermell, com una posta de sol!
És clar que és bonic de veure, però el que no sabia la nena és que a aquests iogurts hi 
afegeixen colorants arti�cials per tenyir-los. I la veritat, això no és gaire sa.
—I m’agraden els iogurts que fan olor de fruites tropicals!
I segur que aquell perfum la transportava a un país exòtic, però ella no sabia que a 
aquests iogurts hi afegeixen aromes arti�cials. I això no és gaire natural.
—I m’agrada molt que portin trossets de fruites!
I és clar que trobar-se trossets a cada cullerada és una passada, però a aquests iogurts 
hi afegeixen conservants per poder tenir fruites a dins. I els conservants no són gaire 
bons per a la salut. I molt menys, naturals.
—I sobretot que siguin molt i molt dolços!
I a tots els infants els agraden les coses dolces, però el que la nena no sabia és que per 
endolcir els iogurts hi afegeixen edulcorants arti�cials. I aquests edulcorants no són gens 
sans, ni naturals.
En sentir totes les explicacions del iogurt, la nena es va quedar pensativa. Estava menjant 
un producte dolent per a la salut? Tampoc no calia fer-ne un gra massa, només que a 
partir de llavors havia de �xar-se a escollir un iogurt més natural, sense colorants,  
conservants ni additius. 
La nena es va enfadar de valent. Tot allò estava molt bé, però potser, si ho feia així, el 
iogurt deixaria de ser el seu menjar preferit. Aleshores, el iogurt la va aturar abans que 
esclatés a plorar:
—Un moment, un moment! Has tastat mai un iogurt autèntic, blanc i natural com jo?
—Vols dir un iogurt avorrit com tu?
Un altre cop li havia dit avorrit. Bé, no li tindria en compte. L’important era convèncer-la 
perquè tastés un iogurt autèntic com ell.
—Mai has menjat un iogurt de veritat com jo?
—No —va dir rotundament la nena.
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Doncs aquell era el millor moment per fer-ho. 
—Agafa una cullera i tasta’m!
I la nena va agafar una cullera del calaix (3), va enfonsar-la suaument dins del iogurt i va 
començar a remenar-lo (4). El iogurt reia i reia perquè li feia pessigolles. La nena en va 
treure una cullerada plena, se la va mirar, va agafar aire i se la va �car a la boca. Es va 
quedar palplantada, amb els ulls ben oberts com dues taronges i es va empassar la 
cullerada. Va estar-se així una bona estona, en silenci, immòbil. I mentrestant el iogurt, 
nerviós, esperava una reacció. De cop, la nena es va posar a xisclar:
—Boníssim! El millor iogurt que he tastat mai!
Quina alegria! La nena estava exultant! Li havia encantat la cremositat i el gust intens 
d’aquell iogurt, i per això, tot seguit, se’l va cruspir gaudint de cada cullerada �ns a 
deixar-lo ben net.
—M’has d’escurar ben escurat —va dir el iogurt—. No em deixis ni una engruna.
La nena va repassar tots els racons del pot, havia fet una molt bona feina. Aquell dia, 
havia après un munt de coses, des de com es fa un iogurt i les seves propietats �ns a 
com n’arriben a ser, de poc sans, els additius, els colorants i els conservants que alguns 
porten.
A partir d’aleshores, va decidir que menjaria iogurts fabricats de manera natural. Fins i tot 
se’ls podia fer ella mateixa! I, si li venia de gust, hi afegiria trossets de fruita, cereals o 
bocins de magdalenes. Des d’aquell dia, tastaria tot allò que encara no havia tastat, 
perquè segur que s’enduria alguna nova sorpresa. Potser, �ns i tot, més plats preferits!
I vet aquí un iogurt ben natural que ja hem arribat al �nal.

 
MANUAL D’INTERPRETACIÓ PER ALS CONTACONTES
A continuació, us deixem una guia d’accions per ajudar-vos a donar vida als titelles i a explicar 
les històries. Passeu-ho bé i jugueu!

1. Presenteu el iogurt als nens i nenes.
2. Obriu la tapa del titella iogurt.
3. Agafeu la cullera.
4. Podeu representar el que diu el conte.

Material per explicar el conte:
• Titella iogurt amb cullera.



91

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL MALBARATAMENT ALIMENTARI

Catálogo de iniciativas nacionales e internacionales sobre el desperdicio 
alimentario. Recull de bones pràctiques per evitar el malbaratament alimentari en 
cadascuna de les diferents fases de la cadena de subministrament d’aliments (producció 
primària; gestió, manipulació i transformació; distribució; consum i canals curts de 
comercialització). 
Disponible a: 
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/CATALOGO%20DE%20INICIATIVAS_2014_tcm
7-305779.pdf

De menjar, no en llencem ni mica. Associació Espai Ambiental. Pàgina web on trobareu 
tot un seguit d’orientacions (decàleg contra el malbaratament alimentari, orientacions per 
comprar i conservar els aliments, receptes...). 
Disponible a: http://nollencemnimica.wordpress.com/

Diagnosi del malbaratament alimentari de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya 
(ARC). Estudi UAB. En aquest estudi es defineix què és el malbaratament alimentari, es 
quantifica, se n’avaluen els impactes més importants i s’ofereixen instruments per evitar-lo. 
Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3495/resum_executiu.pdf

El gust pel rebuig. Com llencem el menjar al món. Documental del programa 60 minuts, 
de TV3. Disponible a: http://blogs.tv3.cat/60minuts.php?itemid=40393

El malbaratament alimentari. Ets el que menges. Associació que tracta de la nutrició i 
els bons hàbits alimentaris. En aquest article s’exposa què és el malbaratament alimentari, 
quines conseqüències té i com es pot actuar per evitar-lo. 
Disponible a: 
http://www.etselquemenges.cat/especialista/no-en-llencem-ni-mica/el-malbaratament-alim
entari/

El menjar que llencem. Documental del programa 60 minuts, de TV3. 
Disponible a: http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1823/ 

El valor dels aliments. Documental que ens parla sobre el malbaratament, el comportament 
de les famílies a casa i el valor dels aliments que es produeixen. 
Disponible a: 
https://www.youtube.com/watch?v=rQT3_S1dBD0&index=37&list=PLWQMeO43vsucDx0
ZDQjGy746Oql_9PKv7

Experiències d’aprofitament. Pàgina web que recull experiències d’aprofitament 
d’aliments en format vídeo. 
Disponible a: http://www.youtube.com/channel/UCOpBvRnj-MoNW3fKlv2cVjg
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Lletra petita. La indústria del menjar. TV3. En aquest programa de televisió s’analitzen 
les formes d’alimentació a la nostra societat: què es menja i què es podria aprofitar dels 
aliments que es llencen, el canvi d’hàbits segons la manera de viure i què cal tenir en 
compte a l’hora de comprar. 
Disponible a: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lletra-petita/capitol-8-la-industria-del-menjar/video/4518
071/

Malbaratament d’aliments. Generalitat de Catalunya. Vídeo i consells. 
Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/index.html

Pensa, compra, cuina, menja. El menjar no es llença. Pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona on es poden trobar consells i notícies sobre la necessitat de reduir els residus i 
evitar el malbaratament alimentari. 
Disponible a: http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/

Prou de malbaratar aliments. Campanya per no llençar cap aliment en bon estat. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. Tríptic i cartell amb deu consells que us ajudaran a 
aprofitar el menjar de manera segura, i també un cartell que explica què signifiquen les 
dates de consum preferent i de caducitat que apareixen a les etiquetes dels aliments 
envasats. 
Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3612/triptic_malbaratament.pdf

Prou de malbaratar aliments. Consells per no llençar cap aliment en bon estat. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. En aquest enllaç trobareu informació bàsica per 
diferenciar entre les dates de consum preferent i les dates de caducitat. 
Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3612/cartell_caducitat_a3.pdf

Receptes contra el malbaratament. 
Disponible a:
http://w110.bcn.cat/LaFabricaDelSol/Continguts/Documents/Fitxers/receptescontraelmalb
aratament.pdf

Recicla’t a la cuina. Consell Comarcal de l’Anoia. En l’elaboració d’aquest llibre de cuina 
hi ha participat la població d’aquesta comarca, tot aportant receptes per reutilitzar 
ingredients que es poden aprofitar. També s’hi donen consells per aprofitar totes les restes 
que es generen de cada recepta. 
Disponible a: http://www.reciclatalacuina.cat/llibre-de-cuina/

Un consum + responsable dels aliments. Propostes per prevenir i evitar el 
malbaratament alimentari. Guia de l’Agència de Residus de Catalunya. En aquesta guia 
s’analitza el fenomen del malbaratament alimentari, s’aporten dades de l’impacte social, 
econòmic i ambiental que representa i s’ofereixen propostes d’accions concretes per 
ajudar a evitar-lo i prevenir-lo. 
Disponible a: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20del
%20reciclatge%20%28CCR%29/guia_consum_responsablebr.20.11.12.pdf

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lletra-petita/capitol-8-la-industria-del-menjar/video/4518071/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lletra-petita/capitol-8-la-industria-del-menjar/video/4518071/
http://w110.bcn.cat/LaFabricaDelSol/Continguts/Documents/Fitxers/receptescontraelmalbaratament.pdf
http://w110.bcn.cat/LaFabricaDelSol/Continguts/Documents/Fitxers/receptescontraelmalbaratament.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/guia_consum_responsablebr.20.11.12.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20del%20reciclatge%20%28CCR%29/guia_consum_responsablebr.20.11.12.pdf
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MENJADORS ESCOLARS, EXPERIÈNCIES D’ESCOLES, JOCS I MATERIALS DIDÀCTICS

Buen alimento, mejor pensamiento. Practicando la conservación en la mesa.  
Material didàctic per a l’aula. 
Disponible a: http://www.greenteacher.com/article%20files/Food%20For%20Thought-SP.pdf

Buen aprovecho. Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario en centros 
educativos. Guia amb propostes per tractar el malbaratament alimentari a les escoles des 
d’un punt de vista social, ambiental i econòmic. Permet reflexionar i prendre consciència sobre 
la importància de la reducció del malbaratament alimentari des de l’aula, des del menjador, des 
del mateix centre i des de les famílies mitjançant diversos recursos educatius (activitats, articles, 
vídeos, webs, etc.). 
Disponible a: 
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Gu%C3%ADa%20%20ALTA%20con%20hipervinc
ulos%20_tcm7-358917.pdf

Cafeteria Food Waste Recycling: How to Turn Elephants into Pigs. Vídeo. 
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=Qn9siiIiDw4

Canalització d’excedents d’un menjador escolar. Vídeo de l’Escola Maristes de Lleida. 
Disponible a: http://www.youtube.com/watch?v=ts75jgZ161I

Huella Ecológica. Revista dedicada a la petjada ecològica editada per l’Agenda 21 Escolar 
del País Basc. 
Disponible a:
https://www.euskadi.net/r49-4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza36/es_ihitza/adjuntos/ihi
tza36.pdf

Joc de l’oca. Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Programa Life+ de la Comissió 
Europea. Adaptació del joc tradicional de l’oca amb caselles dedicades al consum i d’altres que 
penalitzen les pràctiques inadequades. 
Disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Prevencio/Setmana%20euro
pea%20prevencio%20de%20residus/Eines%20de%20comunicacio/eines%20materials/JOC%
20OCA.pdf

Joc «Missió possible. Reduir els residus!». Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 
Programa Life+ de la Comissió Europea. En aquest joc interactiu es pot anar reflexionant, a 
mesura que es va jugant, sobre pràctiques quotidianes que es poden millorar pel que fa a la 
reducció de residus a casa. 
Disponible a: http://www.operationpoubellesvides.com/ca/node/214

La invasió dels megacubells. Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Programa 
Life+ de la Comissió Europea. En aquest còmic virtual, protagonitzat per superherois i dedicat 
als joves, s’exposa el perill a què se sotmet la Terra amb l’excés de deixalles i s’hi proposen 
accions per evitar-ho. 
Disponible a: http://invasio-dels-megacubells.eu/

 

http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Gu%C3%ADa%20%20ALTA%20con%20hipervinculos%20_tcm7-358917.pdf
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Gu%C3%ADa%20%20ALTA%20con%20hipervinculos%20_tcm7-358917.pdf
https://www.euskadi.net/r49-4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza36/es_ihitza/adjuntos/ihitza36.pdf
https://www.euskadi.net/r49-4155/es/contenidos/boletin_revista/ihitza36/es_ihitza/adjuntos/ihitza36.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Prevencio/Setmana%20europea%20prevencio%20de%20residus/Eines%20de%20comunicacio/eines%20materials/JOC%20OCA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Prevencio/Setmana%20europea%20prevencio%20de%20residus/Eines%20de%20comunicacio/eines%20materials/JOC%20OCA.pdf
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Malbaratament alimentari. Unitat didàctica per a infantil i primària. Escola Segimon 
Comas de Sant Quirze de Besora.
Disponible a: 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2849/201311_malbaratament_escola/pilar_sala
manca.pdf

Menjadors escolars: l’assignatura pendent. Els nostres fills aprenen a alimentar-se? 
Revista Opcions, núm. 27. 
Disponible a: http://opcions.org/sites/default/files/pdf/27eines_menjadors.pdf

Menjadors escolars ecològics. Entrepobles. Activitats per dur a terme a l’aula i a l’espai 
de menjadors, per promoure la implicació i la posada en pràctica d’iniciatives comunitàries 
que fomentin el menjar ecològic i socialment just, i la sostenibilitat. Disponible a: 
http://ecomenjadors.org/

Menjadors escolars sostenibles. Article d’Ana Perea a la revista Opcions, núm. 28. Hi 
podeu trobar idees per fer el vostre menjador escolar més sostenible. 
Disponible a: http://www.xtec.cat/centres/a8062754/Menjadors%20escolars%20sostenibles.pdf

Pensa, compra, cuina, menja. El menjar no es llença. Pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona on podem trobar un apartat de material didàctic adreçat a les escoles, des 
d’educació infantil fins a secundària. 
Disponible a: http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/material-pedagogic/

Projecte de treball: educació infantil i primària. El malbaratament alimentari. Proposta 
de treball a l’escola sobre el malbaratament alimentari. 
Disponible a: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/malbaratament_alime
ntari/materials_i_recursos/udip3.pdf

Recyclenow. Pàgina web amb presentació d’experiències d’escoles de primària i 
secundària sobre malbaratament alimentari. 
Disponible en anglès a: http://www.recyclenow.com/schools/reduce/  
http://www2.wrap.org.uk/downloads/improving_dining_experience.2cc416f5.9920.pdf

Residuòmetre. Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Programa Life+ de la 
Comissió Europea. En aquest test de coneixements trobareu reflexions molt argumentades 
relacionades amb els hàbits adequats per fer un reciclatge correcte, i cadascú pot 
comprovar si el que fa és adequat o no. 
Disponible a: http://www.operationpoubellesvides.com/ca/node/214

Recull de recursos sobre alimentació i salut. Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental. 
Disponible a: http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/sdea

Yuck! A 4th grader’s short documentary about school lunch. Documental sobre els 
menjadors escolars des del punt de vista d’un estudiant de quart de primària. 
Disponible a: https://vimeo.com/43793321

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2849/201311_malbaratament_escola/pilar_salamanca.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2849/201311_malbaratament_escola/pilar_salamanca.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/malbaratament_alimentari/materials_i_recursos/udip3.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/malbaratament_alimentari/materials_i_recursos/udip3.pdf







