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la taronja via tjera
Cicles mitjà i superior

Menjador

Per a ed. de menjador

descripció

El infants juguen a moure unes pilotes que representen productes alimentaris i viuen què implica el comerç
llunyà i un de proximitat.

material

Plastilina de dos colors

com fer-la

1. Fem grups de sis infants. Lliurem a cada grup la quantitat de plastilina necessària per tal que puguin fer
sis pilotes de la mida d’un puny. Tres hauran de ser d’un color i tres d’un altre.
2. En el pati separem cada grup en dues parts de tres. Un trio estarà en un punta i l’altra en l’oposada.
Cada trio té les pilotes d’un color.
3. D’un en un, cada nen i cada nena haurà de transportar una pilota de plastilina fins a donar-li a un company o companya de l’altra banda.
4. Guanya el primer grup que ha portat totes les pilotes.
5. A continuació observem amb els infants dos aspectes:
L’energia gastada (cansament en córrer).
L’estat de les pilotes.
6. Expliquem que amb els viatges la qualitat dels productes –especialment quan són frescos– perd i és fàcil
que es facin malbé. Aprofitem per explicar el trajecte que fa una taronja del Brasil fins aquí.
7. Repetim l’activitat anterior però ara les pilotes –un cop reconstruïdes– s’han de moure entre el propi
grup de 6 que està lluny. Les pilotes es poden demanar, oferir, decidir conjuntament qui la dóna a qui,
etc.
8. Finalment s’explica el significat de la segona part del joc: un comerç de proximitat en el qual la qualitat
dels productes és millor, es coneix directament a les persones i hi ha altre tipus de relacions a més de les
estrictament comercials.
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temps

10 min
15 min
5 min
15 min
5 min

Fer els grups i preparar les pilotes amb plastilina
Joc de passar les pilotes
Explicació del trajecte d’una taronja del Brasil
Joc de passar les pilotes
Reflexió final

idea!

Es pot demanar als infants tot el que ha de fer una taronja de Brasil fins arribar a la nostra taula (collita,
emmagatzematge, transport fins al port, viatge per l’oceà...).
Podem jugar un tercer cop de forma que cada infant decideixi si vol portar la pilota lluny o passar-la a companys o companyes de prop, i parlar després sobre perquè ho han fet d’aquella manera.
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