
 

 

DADES DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

 

Títol de l’acció educativa: Del camp al plat. El viatge dels aliments 

Col·lectiu destinatari: de 4t a 6è de primària 

(possibilitat d’adaptar-lo a cursos inferiors) 

Durada: 1,5 hores 

Curs: 2019-2020 

Preu: variarà en funció del nombre de tallers que contracti el 

centre, el desplaçament i el nombre de talleristes. Es valorarà en 

cada cas juntament amb el centre. 

 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

Objectius generals: 

 Conèixer diferents tècniques de producció d’aliments 

 Reflexionar sobre el consum d’aliments a nivell personal i domèstic 

 

Objectius específics: 

 Prendre consciència dels quilòmetres que han viatjat els diferents aliments 

 Reflexionar sobre què hi ha darrere dels preus tan barats dels aliments 

 Promocionar el consum responsable i conscient d’aliments 

 

 

CONTINGUTS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 Producció, distribució i consum dels aliments 

 L’agricultura ecològica 

 Petjada ecològica dels aliments 

 Etiquetatge dels aliments 

 Circuits alternatius del consum d’aliments: 

cooperatives de consum responsable, mercats de 

pagès i comerç just. 

 Consum responsable, crític, de proximitat i 

temporada 

 Treball en equip i reflexió crítica 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

DESCOBERTA INICIAL: Després d’una breu introducció on presentem el 

taller, investiguem amb diversos materials visuals i un joc els coneixements 

que tenim sobre el tema i els conceptes clau que necessitarem. 

DINÀMICA PER GRUPS: Tot seguit descobrim els diversos tipus de 

producció, distribució i consum dels aliments en el sistema agroalimentari, 

de forma dinàmica i participativa, en petits grups i amb posada en comú. 

VÍDEO: amb el suport d’un vídeo amè i amb contingut, reflexionem sobre 

les alternatives que tenen cura de les persones i de la natura en el procés 

de producció i distribució. 

DINÀMICA FINAL: Amb els mateixos grups de l’inici, cada grup manipularà 

diversos aliments per escollir quin compraria, posant en pràctica tots els 

conceptes treballats. 

 

El taller finalitza amb el repartiment d’un fulletó que recull les 

idees principals del taller per entregar a les famílies. 

 

 

MATERIAL DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

El material emprat durant el taller és el següent: 

 Targetes amb imatges per extreure els coneixements previs del grup 

 Targetes amb les diferents etapes de producció, distribució i consum d’una samarreta 

 Vídeo accessible a internet:  «Dos tomates. Dos destinos» 

 Power point amb imatges de circuits alternatius de consum d’aliments 

 Fulletó amb les idees principals del taller per entregar a les famílies 

 

 

AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

Els mecanismes d’avaluació de l’acció educativa són els següents: 

 Mitjançant una enquesta es mesura el grau de satisfacció dels professors, el grau d’utilitat de 

l’activitat, les capacitats de l’educador, el material utilitzat, el grup d’alumnes, etc. 

 La darrera activitat de la sessió «Repensem el nostre consum d’aliments» permet avaluar 

part de l’acció educativa duta a terme. 

 Diana d’avaluació/Termòmetre. Cada alumne respon a les següents qüestions: M’ho he 

passat bé? He après alguna cosa? M’ha servit per canviar alguna cosa? 

 

 

ORGANITZACIÓ I INSCRIPCIONS 

Per a més informació i reserves, truqueu al 646234545 o escriviu a arestaeducacio@gmail.com. 



 

 

 

PER AMPLIAR 

Experiència de la COOPERATIVA ARESTA en educació per la salut i el consum responsable: 

L’Aresta és una cooperativa agroecològica organitzada en quatre àrees de treball: la producció de 

pa i altres productes de fleca, l’educació, la recerca i la dinamització agroecològica. 

A l’àrea d’educació desenvolupem un projecte educatiu en agroecologia i cooperació en el qual 

hibridem pràctiques artesanes, pageses, ramaderes, artístiques, científiques i de cooperació social, 

a través de metodologies participatives i del foment de l’aprenentatge actiu. 

El nostre objectiu és promoure un món rural viu, basat en la cooperació social i l’apoderament 

comunitari. Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, 

pageses, artesanes i científiques que en tenen cura i que posen la sostenibilitat de la vida al centre. 

Els serveis educatius que oferim abracen la producció, l’elaboració, la distribució i el consum 

d’aliments i d’altres productes des d’una mirada crítica. Totes les activitats proposades es basen 

en metodologies participatives, la transdisciplinarietat i el treball en equip i cooperatiu. 

Alguns serveis que oferim són: tallers educatius en agroecologia i cooperativisme; disseny, creació, 

manteniment, assessorament i dinamització d’horts educatius, socials i comunitaris; xerrades 

participatives de consum crític i economia social i solidària; activitats vinculades a l’aprenentatge de 

la producció d’aliments; disseny de material educatiu; extraescolars; casals d’estiu. 

El taller «Del camp al plat» ens apropa a l’origen del que mengem. Aprenem on es produeixen els 

aliments, com es distribueixen i com es consumeixen per després reflexionar críticament i oferir 

alternatives als circuits convencionals. 

Aquests tallers els oferim als centres educatius des de l’inici de L’Aresta (2013) però les sòcies 

treballadores que els impartim tenim un bagatge de més de 13 anys en l’agroecologia i l’educació. 

Hem realitzat molts tallers a alumnes de primària i secundària de diversos centres (El Vendrell, 

Albinyana, Banyeres, Figuerola del Camp, Barcelona, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de 

Llobregat, Vallespinosa) com ara: No tots els pans són iguals!, D’on ve el què mengem?, Què són les 

cooperatives de consum ecològic?, La llana: de l’ovella al teixit, L’horta amb els cinc sentits, Mengem 

de temporada, Cuina de proximitat, etc. Els tallers ressegueixen les etapes del producte per conèixer 

les relacions amb la natura i amb les persones al llarg de la producció, distribució i consum. 

Més informació a: www.aresta.coop 


