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Conclusions finals de l’alumnat
Quan vam començar el projecte pesava que seria bastant avorrit ja que 
aquests temes no els tenim en compte al dia a dia.Unes de les coses que 
més m’ha agradat han sigut les excursions , la primera activitat que vam 
fer a classe el “roll play” i sobretot la última activitat de comparar dues 
maduixes amb el sabor i amb l’aspecte físic. Aquest projecte m’ha fet 
reflexionar sobre els productes que comprem al nostre dia a dia i crec 
que vivim en una societat una mica enganyada.        

Maria Akhtar Riaz

El temps que ha durat el projecte ha estat un temps meravellós. He après 
moltes coses, coses  de les que abans no en tenia idea. I vull dir que 
tothom hauria de menjar sà, sobretot consumir productes ecològics. 
Sobretot m’han agradat les sortides al camp, olorar el camp i veure tot 
el que pot fer un humà és màgic. I també cal valorar tot l’esforç que 
els pagesos posen en cultivar les verdures ecològics. És un esforç molt 
gran. Els pagesos no són simples pagesos, són herois que gràcies a ells 
podem assaborir el verdader sabor que té una fruita o verdura. I vull dir 
que gracies a aquest projecte sé que lo millor és menjar, però sobretot 
productes ecològics.         Jordi Cárdenas Cano

En aquest projecte he aprés moltes coses, però el que més m’ha sorprès 
ha estat l’exportació dels aliments, és a dir, el recorregut tant llarg que 
han de fer els aliments que consumim, quan tenim terres fèrtils ben a 
prop que ens poden subministrar aliments frescos. 

Aida Sonia Deu  

El que més m’ha agradat és anar al Parc Agrari i fer, més o menys, el dia 
a dia d’un pagès. Gràcies a això, miro d’una altra manera els productes 
ecològics, ja que darrera seu hi ha un gran esforç.         Óscar García

El que més em va agradar van ser les excursions i les xerrades que vam 
fer perquè hi havia diverses activitats i també ens hem pogut expressar 
sobre el tema.          

Albert Tarrasón

16



He après moltes coses en aquest projecte, principalment, que és el més 
bàsic, què és el sistema agroalimentari. El que més m’ha sorprès és la 
diferència que hi ha entre un producte químic i un d’ecològic. El que més 
m’ha agradat ha estat la manera d’aprendre amb les excursions. 

Iker Navarro

Treballant en el projecte  m’he adonat i he descobert coses que no sabia i 
que no m’havia imaginat, com pot ser la quantitat d’aliments que acaben 
a les escombraries. Com la gent no vol comprar aliments naturals que 
són molt sans, per tenir cargols, forats o alguna deformació i prefereixen 
comprar uns altres que són molt dolents per a la salut però que tenen la 
forma i el color perfecte.      

Alejandra Neyra

Una de les coses que m’ha agradat és quan ens van fer tancar els ulls i 
tastar una maduixa ecològica i una química. La diferencia va ser brutal, 
en realitat hi ha molta gent que no ho sap, que a vegades compra per 
comprar i no se n’adona del treball tant dur que hi ha darrere. El que 
tampoc sap la gent és que vivim enganyats, no saben què pot fer mal al 
nostre organisme. Ara valoro més anar a comprar.

Jeniffer Ochoa

La primera vegada que ens van presentar el projecta en va semblar 
molt bé. Una manera de que la gent sigui conscient de tot el que menja 
(productes químics). Cada cop que hem fet classes del projecte m’han 
semblat unes classes molt divertides i que, d’una manera diferent 
apreníem moltes coses noves . També,  tot el que hem aprés a les classes 
ho hem posat a prova gràcies a les excursions. Vam anar tres  vegades 
al Parc Agrari i allà en Jordi ens ensenyava moltes coses sobre el camp.
Ara hem començat la fase de servei del projecte, que consisteix en ajudar 
a que la gent compri fruita ecològica per millorar la seva salut, perquè 
molts cops no tenim ni idea del què estem menjant. Farem un punt de 
llibre i un roll-up que posarem a l’entrada de la fruiteria a la que volem 
ajudar perquè  des de l’exterior, els possibles clients, vegin que allà es 
ven fruita ecològica. 

Pau Zapiraín
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M’ha impactat molt el tema principal, que tots hem de menjar ecològic 
i que consumim molt pels ulls i depenent de l’aspecte que tenen els 
productes alimentaris. Hauríem d’evitar llençar el menjar que no es 
pot vendre, les minves,  per tenir deformacions,encara que sigui més 
saludable, per no respondre a criteris estètics prefixats. Tothom hauria 
de saber les hores que treballa qualsevol pagès que faci agricultura 
ecològica, sense insecticides, pesticides i d’altres productes químics. 
Per tal que el producte sigui de bona qualitat  l’agricultor inverteix 
moltes hores i molt d’esforç. En canvi, l’agricultura no ecològica, la 
industrial, comporta el pas dels aliments per fàbriques on els obrers no 
treballen ni la meitat d’hores que els pagesos de productes ecològics, a 
canvi d’un salari més elevat. L’objectiu del nostre projecte és que la gent 
compri menjar ecològic , que es pagui als pagesos un preu just pels seus 
productes, que recompensi el seu esforç i la seva inversió, e  i que les 
minves entrin en el circuit comercial i es comprin i es consumeixin.

Eric Garí

El que més m’ha agradat del projecte és anar al Central Parc. També 
m’ha agradat perquè fet valorar més el menjar i ser conscient de que hi 
ha persones que treballen amb molt d’esforç per a que nosaltres tinguem 
fruites i verdures ecològiques. 

Valentina Hinojosa

Aquest projecte ens fa reflexionar a l’hora de comprar els productes, 
cal saber triar i escollir entre els que són ecològics i els que no ho són. 
Com a consumidors, hem de saber si els productes alimentaris contenen 
químics o no. Ens hem de preguntar què hi ha darrera dels productes a 
l’hora de menjar en un restaurant o a l’hora de cuinar-los a casa. Per què 
a l’hora de comprar només pensem en el preu i no en la nostra salut? 

Micaela Magbanua

La cosa que més em va agradar del projecte va ser les sortides al camp. 
Vam aprendre com es cultivaven  i es collien les verdures. 

Diego Masías

Me sorprendió que las verduras ecológicas sepan mejor que las verduras 
industriales, que encima tienen químicos y conservantes dañinos para 
nuestro organismo, cosa que tampoco sabía. Un tema que me inculcaron 
mucho durante estas clases de Ciencias Sociales, sobre todo Pilar, 
fue sobre si las personas que se esforzaban trabajando para X cosas, 
tenían el salario que se merecen o trabajaban en condiciones dignas. Es 
una forma de ayudar en la lucha contra las injusticias que generan las 
industrias capitalistas.         

Belén Sánchez

Jo al principi pensava que era una tonteria , que no canviaria molt el gust 
i quan em van donar a provar una fruita ecològica i una manufacturada 
vaig adonar-me del canvi, era molt diferent. En aquell moment vaig 
entendre la importància del projecte. També m’han agradat les 
excursions al camp,  m’ha agradat plantar... i també l’altra excursió als 
restaurants. Per a mi és un projecte molt interessant i m’agrada.

Axel Subías 

Al principi pensava que seria una mica avorrit però ha estat entretingut 
i hem après moltes coses. M’ha agradat també que hem posat en 
pràctica el que hem après a l’aula fent excursions, que han ajudat molt a 
entendre els problemes que hi ha. Les activitats que hem fet a l’aula com 
el “roll play” o el tast de maduixes han estat molt creatives, divertides 
i útils. Una cosa molt bona és que nosaltres com a alumnes hem pogut 
expressar la nostra opinió sobre el tema i ha estat respectada. A més, 
penso que hem parlat sobre temes molt variats que et fan pensar.

Najwa Tatou Moreno

On més he gaudit ha estat al camp observant la natura i aprenent amb 
el Jordi. Amb aquests coneixements bàsics, podria fer un hort petit al 
meu poble plantant productes ecològics.    

Marc Pérez
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M’ha impactat molt el tema principal, que tots hem de menjar ecològic 
i que consumim molt pels ulls i depenent de l’aspecte que tenen els 
productes alimentaris. Hauríem d’evitar llençar el menjar que no es 
pot vendre, les minves,  per tenir deformacions,encara que sigui més 
saludable, per no respondre a criteris estètics prefixats. Tothom hauria 
de saber les hores que treballa qualsevol pagès que faci agricultura 
ecològica, sense insecticides, pesticides i d’altres productes químics. Per 
tal que el producte sigui de bona qualitat  l’agricultor inverteix moltes 
hores i molt d’esforç. En canvi, l’agricultura no ecològica, la industrial, 
comporta el pas dels aliments per fàbriques on els obrers no treballen 
ni la meitat d’hores que els pagesos de productes ecològics, a canvi 
d’un salari més elevat.   L’objectiu del nostre projecte és que la gent 
compri menjar ecològic , que es pagui als pagesos un preu just pels seus 
productes, que recompensi el seu esforç i la seva inversió, e  i que les 
minves entrin en el circuit comercial i es comprin i es consumeixin.

Eric Garí

El que més m’ha agradat del projecte és anar al Central Parc. També 
m’ha agradat perquè fet valorar més el menjar i ser conscient de que hi 
ha persones que treballen amb molt d’esforç per a que nosaltres tinguem 
fruites i verdures ecològiques. 

Valentina Hinojosa

Aquest projecte ens fa reflexionar a l’hora de comprar els productes, 
cal saber triar i escollir entre els que són ecològics i els que no ho són. 
Com a consumidors, hem de saber si els productes alimentaris contenen 
químics o no. Ens hem de preguntar què hi ha darrera dels productes a 
l’hora de menjar en un restaurant o a l’hora de cuinar-los a casa. Per què 
a l’hora de comprar només pensem en el preu i no en la nostra salut? 

Micaela Magbanua

La cosa que més em va agradar del projecte va ser les sortides al camp. 
Vam aprendre com es cultivaven  i es collien les verdures. 

Diego Masías
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