El dret a l’alimentació
al Sud i al Nord:
consciència global i
transformació local
Secundària

Organitza:

Amb el suport de :

EL PROJECTE
Un projecte socioeducatiu per entendre el nostre model alimentari actual
i treballar a les aules una alternativa responsable, justa i sostenible

És una iniciativa destinada a la comunitat educativa de Secundària
per generar consciènica crítica i transformació d’hàbits i actituds
a través d’una Unitat Didàctica centrada en el malbaratament alimentari
a l’entorn del barri

Sobre què?
…sobre el dret a l’alimentació i les

conseqüències que es deriven del nostre
model alimentari actual, generador de
pobresa i destrucció ambiental tant al Nord
com al Sud

LA SOCIETAT DE CONSUM HA CREAT UNA GRAN PARADOXA

... SABIES QUE ...
… 1.000 milions de persones viuen en situació de pobresa
i risc de desnutrició al món, de les quals el 70% són dones?
…dels 1.000 milions de persones que passen fam al món,
el 75% són productores d’aliments?
…les dones produeixen el 70% dels aliments que es consumeixen a
nivell mundial i només poseeixen l’ 1% de les terres?

... malgrat aquestes dades existeixen 2.000 milions de persones amb
sobrepès, de les quals 600 tenen obesitat?
... 1 de cada 7 habitants del planeta passa gana i moren de fam prop de
25.000 persones al dia (17 per minut) mentre 89 milions de tones de
menjar en bon estat es malbaraten cada any a la Unió Europea (dels
quals 10 milions de tones pertanyen Espanya i 260.000 a Catalunya)?
...la majoria d’aliments que es malbaraten provenen de les llars?

EL CONTEXT
MODEL
ACTUAL
Producció industrial,
globalitzada, deslocalitzada
i perpetuadora de
desigualtats
Grans empreses que
dominen totes les fases de
la cadena alimentària

CONSEQÜÈNCIES

ALTERNATIVES

•A nivell social
Injustícia i desigualtat alimentària, pèrdua i
explotació de la pagesia, prolongació de la
divisió sexual del treball, invisibilització dels
drets socials i laborals (sobretot de les
dones)

Consum conscient

•A nivell ambiental
Contaminació, esgotament de recursos, poc
respecte pels cicles naturals, destrucció
ambiental, pèrdua de qualitat del producte

malbaratament alimentari

Reflexió sobre fòrmules
que aposten per la
promoció de l’economia
local i lluiten contra el

Movilització social a
favor de polítiques que no

Consum desigual, injust i
poc conscient, generador de
desigualtats socials i

•A nivell econòmic
Concentració de capital en grups de poder,
pèrdua de capacitat productiva,
sobrecàrrega familiar de les dones, pobresa
i fam

vulneració de drets humans
 Malbaratament alimentari

•A nivell de salut
Hàbits alimentaris poc saludables,
desnutrició i obesitat.

perjudiquin els països

empobrits ni perpetuin les
desigualtats i que apostin
per un model just i
sostenible

OBJECTIUS
 Propiciar la reflexió i l’esperit crític sobre les conseqüències socials, ambientals i
econòmiques del nostre model alimentari actual, des de la producció fins al consum
 Contribuir a generar un canvi d’actituds i valors relacionats amb el dret a
l’alimentació que permeti caminar cap a un model alimentari i més saludable i socialment
més just i sostenible
 Crear un entorn educacional ludicopedagògic i social que promogui la igualtat, la
cooperació, el respecte mutu, el compromís, la participació i la responsabilitat
compartida
 Oferir formació, eines i recursos, apoderant els equips docents per aplicar l’Educació
per la Justícia Global a les aules
 Connectar el centre educatiu amb el seu entorn, afavorint les sinèrgies amb entitats,
comerços, associacions i altres agents del barri per donar resposta a necessitats
col·lectives

 Compartir reflexions i experiències a través del bloc i altres eines digitals, establint
tallers de comunicació que permetin la participació de tota la comunitat educativa i la
connexió amb altres centres educatius que participen al projecte

A QUI ENS DIRIGIM?
El projecte treballa en el marc de l’Educació Formal
pública, amb joves d’entre 12 i 16 anys, però també
amb els seus docents i famílies

Joves d’Educació Secundària. Treballem a través de Crèdits Variables, Projectes de
Centre, Projectes de Cicle i/o Projectes de Departament per promoure la reflexió i la
iniciativa dels joves a través del diàleg, l’art o les noves tecnologies, oferint eines i valors
que facilitin la recerca i el seu auto-lideratge en connexió amb l’entorn més proper.

 Docents. Oferim formació per apoderar mestres i professors/es en l’aplicació de
l’Educació pel Desenvolupament a les aules, facilitant eines i recursos que donin resposta a
les seves inquietuds i necessitats, així com acompanyament constant en el
desenvolupament del projecte.

 Famílies. Treballem amb les AMPA com a força inherent al centre, fomentant la
participació de les famílies en el desenvolupament del projecte.

METODOLOGIA
Partim de les inquietuds, necessitats i interessos particulars per
dissenyar de forma col·lectiva un projecte adaptat a les
característiques i línies de treball del centre
Global i Integral: Buscant l’adquisició de coneixements, actituds i habilitats en
les diferents àrees curriculars per tal d’enriquir el creixement personal
Recerca: Investigar dades pròximes a la vida diària de l’alumnat i el seu entorn
més proper per tal d’implementar un canvi que transformi la seva realitat.
Respectuós: Amb les diferències de cada alumne o grup on es propicia
l’empatia cap a grups d’iguals o cap a altres generacions
Aprenentatge significatiu: Basat en coneixements previs i experiències de
l’alumne on puguin desenvolupar el seu potencial individual a través del treball
en grup i col·lectiu
Metodologia activa i participativa en entorns pròxims: Es tindran en compte
els interessos i motivacions de l’alumnat, prioritzant la reflexió i la participació

PROPOSTA D’UNITAT DIDÀCTICA
Recerca i Acció per la transformació: La Fam i el Malbaratament alimentari
Justificació: Seleccionar la fam i el malbaratament alimentari com a fils conductors del projecte per
entendre les paradoxes del nostre model alimentari actual i prendre consciència sobre les conseqüències
que se’n deriven tant al Nord com al Sud, fent recerca en l’entorn més pròxim per tal de transformar actituds,
valors i hàbits que ens apropin a un model més just i sostenible.
Matèries: Ciències Socials, Geografia i Història (3r), Educació pel desenvolupament i ciutadania (4t)
Durada i temporalització: 30 hores durant el segon i/o tercer trimestre del curs 2016/2017
Competències pròpies de la matèria i contribució a les competències bàsiques:
•Ciències Socials, Geografia i Història : competència social i ciutadana, competència en el
coneixement i la interacció amb el món físic, competència comunicativa, competència metodològica,
competència personal
• Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: competència social i ciutadana,
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, competència d’autonomia i iniciativa
personal. Competència d’aprendre a aprendre, competència comunicativa lingüística i audiovisual,
competència sobre el tractament de la informació i la competència digital i competència artística i
cultural

Continguts: Recerca, anàlisi, contrast i valoració crítica d’informacions diferents sobre la fam i el
malbaratament alimentari al barri, valorant solucions i alternatives als diferents problemes paradoxals.
Metodologia: Recerca de l’índex de malbaratament alimentari del centre i de les llars (habitatge,
supermercats i restaurants), per tal d’extrapolar aquestes dades a la problemàtica global i generar
conclusions, alternatives i solucions a través de la producció audiovisual i la creació de sinèrgies amb
l’entorn

QUINES FASES SEGUIREM?
El temps que durarà la intervenció educativa
requerirà de 4 reunions amb l’equip docent implicat
 I i II FASE: Definició de necessitats, exploració i garantia de viabilitat: Recursos humans, materials i
econòmics disponibles i coordinació  abril – maig de 2016

• Número de professionals participants
• Disponibilitat de temps de dedicació al projecte
• Infraestructures i altres materials disponibles al centre
• Pressupost total disponible (a càrrec del projecte)
 III FASE: Selecció i definició d’objectius. Conèixer les necessitats i definir prioritats per afavorir un
aprenentatge el més significatiu possible  juny o setembre de 2016
• Objectius generals i específics amb indicadors que els defineixin i que permetin la seva avaluació
posterior
 IV FASE: Definició del pla d’implementació del projecte: Mètode de treball, temporalització de cada
fase, activitats i formació al professorat participant  octubre - novembre

 V FASE: Definició del pla d'avaluació  novembre
 VI FASE: Implementació del projecte amb la realització de les activitats  Segon i/o tercer trimestre
del curs 2016/2017
 VII FASE: Avaluació dels resultats. Volcatge de dades, presentació dels resultats i discussió  2017
(en finalitzar el projecte)

QUÈ OFERIM?
Subvencionem una oportunitat d’apropar els adolescents a les necessitats de canvi
que té la societat, exercint un rol actiu i participatiu al barri i implicant l’Institut en
un projecte a favor d’un món més just i solidari.
 Acompanyament setmanal presencial en el treball als centres, des de cada una de les
seves realitats i les seves propostes
 Treball participatiu, planificant conjuntament amb els centres educatius una proposta
que transversalitza els continguts en el propi currículum i apropa a tot el centre a
participar en el projecte
 Creació d’equips capdavanters de treball que dinamitzaran el projecte al centre amb
la nostra formació i acompanyament setmanal
 Intercanvi d’experiències amb el sector agroalimentari ecològic i de transformació
social
 Coordinació i dinamització d’activitats que complementen la comprensió i la recerca
de la problemàtica
 Acompanyament en la creació d’una producció audiovisual com a eina de
sensibilització per l’acció i el canvi
 Generació de diferents vies de difusió del projecte a través del bloc i xarxes socials

AVANTATGES GENERALS DEL PROJECTE
 Ofereix eines per la promoció
l’autolideratge de l’alumnat

de

l’esperit

crític

i

 Defensa principis de justícia social i equitat
 Ofereix un entorn segur, de suport, cohesió social i treball
cooperatiu
 Fomenta la participació dels estudiants i el seu
desenvolupament potencial segons les seves preferències i
gustos
 Integra valors socials, mediambientals i cooperatius de
ciutadania en les activitats quotidianes de l’Institut, en el
programa curricular i en els criteris d’avaluació

 Busca millorar mitjançant el treball en equip i l’avaluació
contínua

Activitats del
Projecte

TALLERS DINÀMICS CONTRA EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI
Activitat adreçada al públic de Secundària on, de primera mà -ja que es tracta d’una activitat
vivencial-, els alumnes aprendran el procés del malbaratament i el tipus d’accions a dur a
terme per solucionar aquest problema estès a nivell mundial
 Joc de rol que durarà una hora on l’alumnat de
Secundària es dividirà en agricultors/es o personal de
supermercats i restaurants per tal de veure quines fruites i
verdures es malbaraten en la cadena aimentària. Després
es generarà un debat per tal de reflexionar solucions
d’aprofitament en els tres sectors i, a continuació, en la
següent

hora,

s’oferiran

possibles

solucions

des

d’Espigoladors.
Duració total de l’activitat: 2 hores
Participants màxims per activitat: 1 aula

Durant el taller es treballaran els estereotips i les
desigualtats de gènere en quant a consum i
alimentació que es poden observar a la
publicitat i en els llocs de treball.

TALLERS DINÀMICS CONTRA EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI
Continguts
Consum:
•Necessitats alimentàries vs consum supèrflu
•Actituds que no promouen un medi ambient just i
sostenible.
•Actituds que no promouen justícia social de gènere
sostenible.

Producció:
•Efectes del model industrial
• Passat i present: Entorn rural
• Esgotament de recursos

•Canals bàsics de distribució i

•Aliments Km vs Consum local

comercialització dels aliments

• Malbaratament alimentari

Alimentació:

• Model alimentari: Generador de pobresa i destrucció ambiental
•Reflexió sobre la manca d’alternatives d’alimentació i consum
accessibles a l’entorn urbà

• Tipus d’aliments
•Hàbits alimentaris
•Estratègies publicitàries
•Sobrealimentació
.

CONSEQÜÈNCIES: Increment de nous coneixements i conscienciació sobre la
influència de les estratègies publicitàries en quant a la cultura de l’alimentació. Per
tant es possibilitarà la llibertat de decisió davant de noves alternatives
d’alimentació i es potenciaran hàbits d’alimentació saludables conscients. També
es pot proposar el debat sobre fórmules que apostin per la redistribució de la
riquesa i així també poder arribar a un model alimentari just i sostenible amb
experiències de consum responsable.

VÍDEO FÒRUMS DE PRESA DE CONSCIÈNCIA
Material audiovisual relacionat amb les diferències entre països del Nord i del Sud i en el propi
Nord on es transmet la incongruència entre el dret que tenen tots els pobles del món a produir,
consumir i alimentar-se i les impossibilitats que existeixen al Sud per poder-ho fer d’una forma
sostenible, sense imposicions ni barreres econòmiques i polítiques, tot respectant el medi
ambient. A més, també queda representat com els sistemes de producció intensiva afecten
tant al medi ambient com a la societat
 También la lluvia: Pel·lícula ambientada a Cochabamba, Bolivia.
Sebastián (Gael García Bernal) i Costa (Luís Tosar) s’han proposat fer
una pel·lícula sobre el descobriment d’Amèrica per part de Cristòbal
Colom. Han escollit Bolívia per ser un del països més barats i amb major
població indígena d’Hispanoamèrica. Allà on s’està filmant la pel·lícula, la
privatització i la venta d’aigua a una multinacional està creant molt
malestar entre la població, on esclatarà la Guerra Boliviana de l’Aigua.
Els pals i les pedres altra vegada s’exposen davant l’hacer i la pólvora de
l’exèrcit modern encara que aquest cop la lluita no és per l’or sino per un
element imprescindible per sobreviure: l’aigua.
 La historia de las cosas: Documental que parla sobre el cicle de la
vida dels béns i dels serveis i quina repercussió social i ambiental té el
ritme frenètic del consumisme, convocant a prendre consciència i així
poder crear un món sostenible i just.

ALTRES VÍDEO FÒRUMS
 Tóxic Somalia o Piratas Somalíes: Documental que plasma la realitat i la situació dels pirates a Somàlia i, on es mostra la
descontextualització per part de diferents organitzacions governamentals i les decisions basades en interessos privats que
afecten a la societat i al medi ambient somalí. Allà la biodiversitat està en perill per la sobrepesca dels països capitalistes en
aigües internacionals molt pròximes a la costa de Somàlia i Kènia, que han explotat al límit els ecosistemes marins amb un
sistema de pesca industrialitzat que té com a finalitat maximitzar els seus beneficis. Com a conseqüència d’aquestes accions, la
societat Somalí s’ha vist avocada a no poder fer servir les seves barques per a la pesca com feien abans sinó que ara les usen
per emigrar als països que els han fet empobrir.
Deforestación del aceite de palma: Documental que parla sobre les
conseqüències socials i medi ambientals de desforestació a gran escala de selva i

boscos que està patint Indonèsia per part de grans companyies i multinacionals
provinents la majoria del sector d’alimentació i cosmètica. Al mateix temps,es posa
en debat com l’oli de palma pot ser un element sostenible en països del Nord com
a combustible i com, alhora, està sent una font d’esgotament de recursos tant
gran en països del Sud.
 Entre el agua y el aceite de palma: Documental que parla sobre l’abús de
drets fonamentals de la societat i les conseqüències socials que han patit i estan
vivint els camperols colombians amb l’expropiació il·legal de les seves terres per
la plantació intensiva de palmeres d’oli i, com aquestes plantacions estan afectant
greument a la seva biodiversitat de flora i fauna autòctona i a tots els seus
recursos naturals com l’aigua del Morichales.

ALTRES VÍDEO FÒRUMS
 Food Inc: Documental que se centra en l’estat del sistema i la indústria alimentària nord-americana i com aquest model
agressiu s’està extenent a la resta del món. A través d’entrevistes a productors, grangers i agricultors, asfixiats per grans
multinacionals que volen instaurar els seus mètodes de producció sigui com sigui. (LES LLAVORS INVASORES- La terra
dels Nats)
 Dos tomates y un destino: Petita historia còmica entre dos tomàquets, un transgènic i un altre cultivat de manera
ecològica on, durant la conversa d’aquests dos, es poden veure les diferències de creixement, de producció i el què s’espera
d’ells per al consum de la població.
 Fecha de caducidad: Reportatge periodístic de La Sexta on, a partir de testimonis com productors, polítics, investigadors i
consumidors es plasma com la producció i el consum alimentari no és ni just ni sostenible, ja que en tots els sectors de la
cadena alimentària hi ha malbaratament, sent les llars els que llencen més menjar, la majoria en bon estat.

Aquest material es pot
transversalitzar i treballar
en diferents assignatures de
maneres diferents; des d’un
debat o un rol playing, des
de les TIC amb la creació
d’una
peça
de
contrapublicitat, en format
vídeo
o
reportatge
fotogràfic, des de ciències,
des de filosofia o ètica, etc.

VÍDEO FÒRUM
Temes a treballar
•Producció i consum del model industrial vs model

• Injustícia i desigualtat alimentària, el seu impacte al Nord

agroecològic:

i al Sud i les diferències existents (producció) i

•La historia de las cosas

Sobrealimentació i fam (alimentació)

• Fecha de caducidad

•También la lluvia

•Tòxic Somàlia o Piratas Somalíes

•Fecha de caducidad

•Deforestación del aceite de palma

•Tòxic Somàlia o Piratas Somalíes

•Entre el agua y el aceite de palma

• Deforestación del aceite de palma

•Food Inc

•Entre el agua y el aceite de palma

•Dos tomates y un destino

•Food Inc

•La vida al camp (diferències entre Nord i Sud),

•Malbaratament alimentari

Esgotament de recursos i Canals bàsics de distribució i

•Fecha de caducidad

comercialització dels aliments:

•Tòxic Somàlia o Piratas Somalíes

•También la lluvia

•Food Inc

•Fecha de caducidad

•Model alimentari generador de pobresa i destrucció

•Tòxic Somàlia o Piratas Somalíes

ambiental (Totes)

• Deforestación del aceite de palma

•Respecte pels cilces naturals

•Entre el agua y el aceite de palma

•Tòxic Somàlia o Piratas Somalíes

•Food Inc

• Deforestación del aceite de palma

•Dos tomates y un destino

•Dos tomates y un destino

VÍDEO FÒRUM
Material audiovisual on, d’una banda, es plasmen els interessos econòmics de la indústria
agroalimentària, interessos polítics... i com afecten les seves prioritats a les decisions sobre el
consum, producció i alimentació actuals, molt lluny de ser justes i sostenibles de manera
social, econòmica i mediambiental. D’altra banda, en aquests vídeos també apareixen diferents
sectors que lluiten i defensen els drets de la població, investigant i adaptant mesures per tal
que els consumidors i consumidores siguin la prioritat.
 La Isla de las flores: : Curtmetratge rodat l’any 1989 on s’explica la realitat
de la fam i el malbaratament alimentari de fa més de 25 anys i que,
malauradament coincideix amb una realitat molt estesa en l’actualitat.
 El

Marketing

de

las

corporaciones

controla

tu

alimentación.

Estrategias de los anuncios: explica com els grans lobbies de la indústria

alimentària controlen l’economia, les decisions polítiques... fins arribar a les
nostres decisions vers el que mengem i per tant, el consum que realitzem.

Aquest material es pot
transversalitzar i treballar
en diferents assignatures de
maneres diferents; des de
un debat o un rol playing,
des de les TIC amb la
creació d’una peça de
contrapublicitat, en format
vídeo
o
reportatge
fotogràfic, des de ciències,
des de filosofia o ètica, etc.

Reflexió sobre la dona com agent de
canvi i sobre el rol de cura que fins ara
s’ha anat mantenint. A més, en algun
vídeo es poden observar les desigualtats
de gènere en quant a consum i
alimentació que apareixen en la
publicitat.

VÍDEO FÒRUMS

Sobre la comida addictiva: Aquest documental francès
explica si realment el menjar pot ser adictiu o no i, després
de diferents visites a experts alimentaris, investigadors,

neuròlegs, psicòlegs, acaba concloent que molts dels
additius i molècules que afegeixen als aliments que
diàriament consumim alteren el nostre cervell.
 ¿Qué comemos? Entrevista protagonitzada per Jordi
Évole a diferents persones relacionades amb el món de
l’alimentació i de la investigació. D’aquest reportatge podem
extreure com les lleis s’adapten als interessos de les
indústries més que a l’entorn, als consumidors i al seu
benestar.

VÍDEO FÒRUMS
Continguts Consum
•Injustícia i desigualtat alimentària ; Impacte al N i al
S i diferències ; Model alimentari generador de
pobresa i destrucció ambiental:

Continguts Alimentació
• Estratègies publicitàries:
•El Marketing de las corporaciones controla tu alimentación.

•La Isla de las Flores

Estrategias de los anuncios

• El Marketing de las corporaciones controla tu

• Sobre la comida adictiva

alimentación. Estrategias de los anuncios
•Malbaratament alimentari:
•La Isla de las Flores

• Hàbits alimentaris; La cura: Rol Atribuït a la dona; Fam ;
Sobrealimentació (Totes)

• Impacte al N i al S i diferències:
• Sobre la comida adictiva
• ¿Qué comemos?
•Estratègies publicitàries; Reflexió sobre la manca
d’alternatives d’alimentació i consum accessibles a
l’entorn urbà (Totes menys La Isla de las Flores)

Continguts Producció

• Model industrial vs Model agroecològic; Canals
bàsics de distribució i comercialització dels aliments
Totes
• Esgotament de recursos
•¿Qué comemos?
•La Isla de la flores

CONSEQÜÈNCIES: Reflexió sobre les alternatives
d’alimentació saludable que tenim a partir de la
conscienciació sobre les estratègies publicitàries que
s’utilitzen per influenciar la cultura de l’alimentació i
també poder engegar maneres d’actuar davant la
impassivitat i inacció que tenim en temes com la fam
o la sobrealimentació. També es pot proposar el
debat sobre fórmules que apostin per la redistribució
de la riquesa i així també poder arribar a un model
alimentari just i sostenible amb experiències de
consum responsable. En quant a la producció justa i
sostenible poder saber quins efectes té el model
agroecològic a nivell Nord-Sud i en relació a les
desigualtats de gènere

SORTIDA A UNA FINCA D’HORTICULTURA
ECOLÒGICA I SOCIAL
Visita a una finca on s’obté l’oportunitat d’entendre com es treballa la terra, quin és l’origen
dels productes que mengem i com és la vida pagesa al nostre entorn proper. Aquesta sortida
ens permet conéixer un exemple de cooperetivisme i economia social al Parc Agrari del Baix
Llobregat, a part de poder descobrir també com és el cicle de l’aprofitament alimentari.
 Visita a Central Parc (Sant Boi de Llobregat) per conèixer
i valorar la vida al camp d’un entorn molt proper a Barcelona.
Allà tots els assistents poden descobrir i aprendre el maneig
de l’agricultura ecològica, alhora d’observar també quin
seguit d’aliments es malbaratarien per l’impossibilitat de
vendre’ls.
 A la segona part de la sortida es visitarà l’obrador
d’Espigoladors, on es veurà el procés de transformació dels
aliments que s'haguessin llançat al camp si ningú hagués
decidit aprofitar-los. A més, es podrà veure la varietat de
productes que ajuden a impulsar un fi més just, sostenible i
solidari.
 Duració total de l’activitat: 1 dia
Participants màxims per activitat: 50 alumnes

SORTIDA A UNA FINCA D’HORTICULTURA
ECOLÒGICA I SOCIAL
Producció:

Continguts

CONSEQÜÈNCIES:

•Identificar models de producció
•Medi ambient proper i llunyà: Reflexió sobre
l’oblit de la relació responsable de les persones
amb la biodiversitat
•Reflexió sobre el paper invisible de la dona en
l’àmbit de l’agroalimentació
•Efectes del model industrial:
•Desconnexió del món rural per part de
persones que viuen en àrees urbanes
•Paper de la dona en l’esfera rural, social i
domèstic

•La vida al camp
•Passat i present: Entorn rural (Qui són i què
fan?; Recursos de l’entorn rural; Conèixer i
valorar l’entorn rural)
•Divisió sexual del treball
•Canals bàsics de distribució i comercialització dels
aliments

Consum:
•Reflexió sobre la manca

d’alternatives d’alimentació i
consum accessibles a
l’entorn urbà
Alimentació:
•Procedència i temporalitat
•Varietats locals
•Diferències entre varietats
locals de Nord i Sud

Reflexió sobre el rol de
la dona com agent de
canvi, recuperar
coneixements
tradicionals allunyats del
model industrial,
connexió amb el món i la
vida rural que promou
un model alimentari just
i sostenible i una
experiència que es
podria convertir en
consum responsable i
on es pot reflexionar
sobre la promoció de
l’economia local i la
participació de la dona
en àmbits clau d’aquesta

Amb aquesta activitat es pot treballar la divisió sexual a
les zones rurals, així com el paper de la dona en
l’esfera rural, social i domèstica

CUINA D’APROFITAMENT
Activitat adreçada a alumnat, equip docent i famílies, on es planteja treballar la temporalitat
dels productes, un consum responsable i l’aprofitament de les restes d’aliments.

 A partir de consells per anar a comprar, de
conserva d’aliments i de receptes de cuina
d’aprofitament, es realitzarà un taller de cuina
dirigit a adults o a adults amb els seus infants.
D’aquesta manera es podrà conèixer i valorar
iniciatives

del

petit

comerç,

prendre

consciència sobre si ens alimentem basant-nos
en necessitats alimentàries o a través d’un
consum supèrflu i detectar i valorar quines
mesures es poden prendre per evitar el
malbaratament.

 Duració total de l’activitat: 2 hores
Participants màxims: 25

CUINA D’APROFITAMENT
Continguts
Consum:
•Aliments Km vs Consum local
• Malbaratament alimentari
•Grans superfícies vs Mercats locals:
•Conèixer i valorar iniciatives locals de petit
comerç
•Estratègies publicitàries
•Necessitats alimentàries vs consum
supèrflu
Producció:
•Respecte pels cicles naturals
Alimentació
•Tipus d’aliments:
•Procedència i temporalitat
•Varietats locals
•Diferències entre varietats locals de Nord i Sud

CONSEQÜÈNCIES:
Increment de la motivació per
tastar nous aliments, més variats
i de proximitat, fomentant una
alimentació saludable. A més, el
fet de tenir i realitzar receptes de
cuina d’aprofitament. d’anar al
mercat, ja suposa també una
experiència que es podria
convertir en consum responsable
i on es pot reflexionar sobre la
promoció de l’economia local i la
participació de la dona en àmbits
clau d’aquesta

JO TAMBÉ SÓC IMPERFECTE
Activitat adreçada on es treballen els condicionants físics de les fuites i les verdures a l’hora
del consum en la compra i l’alimentació, adaptant els contingut que es treballaran a l’edat dels
participants

 L’objectiu és que la comunitat educativa prengui
consciència sobre les estratègies socials i publicitàries
que ens influencien en la cultura de l’alimentació i en els
estereotips socials, a part de poder aprendre quins
hàbits es poden canviar, modificar

o implantar per

centrar-nos en una alimentació sana, saludable i
nutritiva.

Duració total de l’activitat: 2 hores
Participants màxims per activitat: 1 aula

JO TAMBÉ SÓC IMPERFECTE
Producció:

Continguts

•Respecte pels cicles naturals
•Model industrial vs Model agroecològic:

Consum:

•Reflexió sobre l’oblit de la relació

•Malbaratament alimentari

responsable de les persones amb

•Necessitats alimentàries vs consum

la biodiversitat

supèrflu:

Alimentació:

• Actituds que no promouen justícia
social de gènere sostenible.
• Actituds que no promouen un medi
ambient just i sostenible.

• Hàbits alimentaris
•Estratègies publicitàries:
•Reflexió sobre productes

Durant el taller es
treballaran els
estereotips i les
desigualtats de
gènere en quant a
consum i alimentació
que es poden
observar a la
publicitat.

alimentaris i actituds que no
promouen la Salut
•Reflexió sobre el que es publicita i
sobre el que no.

CONSEQÜÈNCIES: Increment de nous coneixements i conscienciació sobre la
influència de les estratègies publicitàries en quant a la cultura de l’alimentació.
Per tant es possibilitarà la llibertat de decisió davant de noves alternatives
d’alimentació i es potenciaran hàbits d’alimentació saludables conscients.

TALLERS DE COMUNICACIÓ DIGITAL
Creació d’un bloc col·lectiu, acompanyament i dinamització de tallers per promoure
l’intercanvi de reflexions, opinions, experiències i vivències a la xarxa amb la participació de
tota la comunitat educativa dels centres participants en el projecte. Alhora aquesta eina servirà
per donar visibilitat i fer difusió de les activitats generades per prendre consciència del
consum, de la producció i del nostre rol en un model just i sostenible.

 Activitat pensada perquè tingui una durada trimestral o bitrimestral, on hi haurà una calendarització prèviament
establerta per tal de poder participar a les xarxes de manera organitzada i freqüent.
 Un dels objectius d’aquesta activitat és que sigui transversal als continguts d’ensenyament i a les assignatures del
centre on puguin intervenir tots els actors amb les adaptacions necessàries segons l’edat.
Duració total del taller: Mínim un trimestre
Participants màxims per activitat: Tots els actors del centre

Imprescindible que treballem conjuntament
durant la duració d’aquesta activitat amb un/a
docent d’informàtica o similar.

MÉS INFORMACIÓ
Per a conéixer més detalls del projecte, consulta la Unitat Didàctica
Recerca i Acció per la transformació: La Fam i el Malbaratament alimentari
que trobaràs a la nostra web.

DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA

ESPIGOLADORS

Associació que promou un desenvolupament social i
ambiental just i sostenible a través de l'economia social,
la cooperació i la sensibilització.

Associació que lluita contra el malbaratament alimentari,
recuperant el valor dels aliments i transformant les minves
alimentàries en un recurs generador d’oportunitats.

www.desos.santboi.net
93 654 03 02

www.espigoladors.cat

RESPONSABLES DEL PROJECTE
Andrea Freixas Lausín
Tècnica de Comunicació i Educació per la Justícia Global
comunicacio.desos@pangea.org
Maria González Porcel
Tècnica d’Educació per la Justícia Globa
educacio.desos@pangea.org

