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Per a mestres

objectius didàctics
•
•
•
•
•
•
•

Apreciar la diferencia entre agroindústria i agroecologia.
Considerar la qualitat dels productes provinents dels dos sistemes de producció agrícola.
Relacionar el menjar amb la salut.
Relacionar el menjar amb el medi ambient.
Relacionar el menjar amb l’economia i la societat.
Valorar la informació i provinença dels productes agrícoles.
Conèixer i valorar els productes de temporada.

continguts
CONCEPTES
•
•
•
•
•
•
•

L’agricultura industrial
L’agricultura ecològica
La salut i el menjar
Els pesticides
Els aliments de temporada
L’agricultura i l’economia
L’agricultura i el medi ambient

PROCEDIMENTS
•
•
•
•
•
•

La comparació
El procés empàtic
El col·loqui
L’escolta activa
El qüestionari
L’observació de l’entorn

ACTITUDS, VALORS I NORMES
•
•
•
•
•

Activació de l’observació objectiva.
Valoració dels avantatges i inconvenients dels dos sistemes de producció.
Observació de les repercussions dels dos sistemes de producció en la salut, al medi ambient i a l’economia.
Ser crític i conscient amb les eines de producció agrícola.
Ser conscient que per aconseguir un món millor i més just tothom és necessari.
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activitats
Infantil

v2|a1 Cada aliment al seu lloc
v2|a2 Trobar la parella

Inicial

v2|a3 La història de la Cuca, el cuc verd
v2|a4 No tots venen de l’hort
v2|a5 Hi ha diferències

Mitjà

v2|a6 De la llavor al plat
v2|a7 Una historieta de veritat
v2|a8 Què faries si treballessis al camp?

Superior

v2|a9 Són la mateixa però són diferents
v2|a10 Una història inacabada
v2|a11 Dos camins diferents

material pedagògic
La història de la Cuca, el cuc verd

accions de menjador complementàries
Infantil i Inicial

v2|m1 Pizzeta de verdures
v2|m2 Galetes justes de xocolata

Mitjà i Superior

v2|m3 Endevinant el plat
v2|m4 Menú per a un dia especial
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