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Per a mestres

objectius didàctics
•
•
•
•
•
•
•

Apreciar la diferencia entre aliments quilomètrics i aliments locals.
Considerar la qualitat dels dos tipus d’aliments.
Apreciar quin dels dos tipus d’aliments són més saludables.
Conscienciar-se de l’impacte medi-ambiental dels dos tipus d’aliments.
Relacionar el menjar amb l’economia i la societat.
Valorar la informació i origen dels productes agrícoles.
Conèixer i valorar els productes de temporada i locals.

continguts
CONCEPTES
•
•
•
•
•
•
•

Els aliments quilomètrics.
Els aliments locals.
La salut i el menjar.
Els pesticides.
Els aliments de temporada.
L’agricultura i l’economia.
L’agricultura i el medi ambient.
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PROCEDIMENTS
•
•
•
•
•
•

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

menjadors escolars ecològics
material didàctic

ACTITUDS, VALORS I NORMES
•
•
•
•
•

Activació de l’observació objectiva.
Valoració dels avantatges i inconvenients dels dos tipus d’aliments.
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 i transport agrícola.
Ser conscient que per aconseguir un món millor i més just, tothom és necessari.

material pedagògic
Quadre d’aliments de temporada

activitats
Infantil

v3|a1 La fruita amagada
v3|a2 Una brotxeta de fruites

Inicial

v3|a3 Els que són aliments i els que no
v3|a4 Allò que prové d’un hort
v3|a5 La pera d’aquí i la pinya d’allà

Mitjà

v3|a6 Una pinya de ben lluny
v3|a7 COun, CO2

Superior

v3|a8 Boniques per fora però contaminants per dins
v3|a9 Una estació o tot l’any
v3|a10 Carn o verdures
v3|a11 Són d’aquí o són d’allà

accions de menjador complementàries
Infantil i Inicial

v3|m1 Toca, prova, olora
v3|m2 Cançons de menjador

Mitjà i Superior

v3|m3 La taronja viatjera
v3|m4 Curses d’aquí i d’allà
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