u na pinya de ben llu ny
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Cicle mitjà

Aula

Coneixement del
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i cultural
Llengües
Àrea

Per als infants

A.- Observeu els recorreguts que farien aquests dos productes.
Una pinya a taula d’un àpat de Nadal passaria per tot això:
1. Creix en una plantació a Costa Rica
2. Quan encara no és madura la cullen i la
posen en un magatzem
3. La transporten en un camió fins al port
4. Passa uns dies en un altre magatzem
5. La carreguen en un vaixell
6. Passa molts dies viatjant travessant l’oceà

7.
8.
9.
10.

Arriba al port de Barcelona
La carreguen en un altre camió
La fiquen en un altre magatzem
La compra el botiguer o la botiguera de la
fruiteria
11. La carrega a la seva furgoneta
12. Finalment es ven i arriba a una casa

Unes castanyes que mengem per la festa de la Castanyada:
1. Creixen en un castanyer a l’Alt Empordà
2. Quan són madures, es cullen
3. Les transporten fins el magatzem

4. El fruiter o fruitera compra les castanyes
5. Les transporta al seu vehicle
6. Finalment es venen i arriba a una casa

B.- Tenint en compte els dos quadres anteriors, responeu si cada afirmació és
vertadera o falsa.
La pinya viatja molts kilòmetres
Per menjar castanyes a la tardor es necessiten pocs mitjans de transport

V
V

F
F

Les castanyes viatgen pocs kilòmetres
La temporada de la pinya és l’estiu
Les castanyes han d’estar molt de temps emmagatzemades
Pel medi ambient és bo menjar pinyes a l’hivern
Perquè arribi una pinya a l’hivern es consumeix molt més petroli
Les castanyes viatgen molts kilòmetres
La temporada de les castanyes és la tardor
Les pinyes fora de temporada necessiten més envasos
Menjar productes que no són de temporada no contamina
Les castanyes poden ser produïdes al nostre país
Per menjar pinya al Nadal contaminem més
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