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Què volem?
Contribuir a generar un canvi
de valors relacionats amb el
dret a l’alimentació que ens
permeti caminar cap a un model
de desenvolupament social,
ambiental i econòmic més just
i sostenible
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Què hem aconseguit?
Promoure el debat i la reflexió de
50 alumnes i 4 mestres al voltant
de les conseqüències del nostre
model alimentari actual i introduir
alternatives per afavorir un
model de desenvolupament
més equitatiu i sostenible

Implementem el projecte a Nou Barris
4 docents han format part de la dinamització de les activitats fent sensibilització a les
aules,formant-ne part el professorat de 5è i 6è i la coordinació del centre
Durant el primer any d’implementació al districte de Nou Barris, 50 alumnes de Cicle
Superior han reflexionat sobre el dret a l’alimentació i el model alimentari actual.
7 agents locals externs que aposten per un consum responsable han col·laborat amb
el projecte a través de l’establiment de sinèrgies i per mitjà d’accions de sensibilització,
difusió, transformació i tallers d’alimentació saludable i reciclatge

Què opina la comunitat educativa?
“ Ens han ensenyat que les plantes han de créixer sense forçar-les i deixant-les lliures ”
Berta, alumna de 5è, durant els tallers de cloenda

“ Hem après que és dolent llançar aliments i es poden reutilitzar cuinant altres receptes”
Pablo, alumne de 6è, durant els tallers de cloenda

“ El projecte permet a l’alumnat conèixer el seu propi barri perquè sovint només es desplacen
de casa a l’escola, al parc o al centre comercial ”
Andreu Guinart, coordinador del projecte al Col·legi Camí

“ Tenim la sensació que el projecte ha ajudat els alumnes a ser conscients de la importància
del consum responsable i dels aliments de proximitat ”
Adrià Viudez, professor de 5è del Col·legi Camí

“ El nostre taller ha conscienciat els nens i nenes sobre què vol dir consumir productes de
proximitat i de temporada ”

Montse Rosell, tallerista de Desvestint Aliments

LA DOCÈNCIA
Com s’ha implementat el projecte?
JUNY 2018
Durant el darrer tram del curs 2017-18, es duu a terme la primera reunió entre l’entitat i el
centre educatiu per tal de realitzar la presentació del projecte amb la participació de docents
de l’assignatura de Medi i de la coordinadora de Cicle Superior.

SETEMBRE - GENER
El primer tram de curs 2018-19 se centra en la preparació del pla d’acció del projecte:
• S’acorda que el projecte només treballarà amb l’alumnat de Cicle Superior i serà transversal
a totes les assignatures, sempre treballant l’Educació per la Justícia Global
• Es presenta, es dissenya i s’accepta el pla d’acció de les activitats
• Es realitza la formació a la docència que implementarà el projecte i s’adapten els tallers
als continguts curriculars propis de Cicle Superior

GENER - JUNY
• Durant la implementació de les activitats amb l’alumnat, Desos realitza l’acompanyament
i una formació continuada amb la docència.
• També compartim eines i recursos adaptats a cadascuna de les sessions i a les característiques
de cada curs, com per exemple una avaluació metacognitiva per valorar cada taller.
• Decidim que es realitzi una rúbrica per cada activitat prevista i adaptada als agents
participants (alumnat, docents i talleristes).
• A més, el professorat publica una crònica al Bloc de l’escola “Experiències Col·legi Camí”
després de cada taller perquè les famílies puguin descobrir i també ho comparteixen a les
xarxes socials

Què hem après? La vulneració del dret a l’alimentació
• 1.000 milions de persones viuen en pobresa i risc de desnutrició en el món, de les quals el
70% són dones i el 75% són persones productores d’aliments.
• Les dones produeixen el 70% dels aliments que es consumeixen a nivell mundial i només
poseeixen l’1% de les terres.
• Cada any es malbaraten 89 milions de tones de menjar en bon estat a la Unió Europea,
dels quals 262.000 tones a Catalunya, la majoria provinents de les llars.
• Hem descobert com viu la comunitat rural de San Miguelito (Nicaragua) i la comunitat
agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat

El projecte treballa per formar i
enfortir les capacitats de l’equip
docent, oferint eines i recursos per
al seu empoderament en l’aplicació
de l’Educació per a la Justícia
Global a les aules

JUNY 2019: AVALUEM EL PROJECTE
Després de la implementació de les activitats al centre, la docència decideix que els propers
cursos es replicarà el projecte de forma bianual amb l’alumnat de Cicle Superior concentrant
les accions de forma més intensiva.

Què ha descobert la docència?
• Les temàtiques on la docència valora que ha après més són el dret a l’alimentació i la
petjada ecològica dels productes
• La visita al Parc Agrari ha sigut l’activitat que ha generat més satisfacció entre l’equip
docent, ja que tots els infants han gaudit i alguns han descobert la passió per l’agricultura
• El projecte ha permès treballar aspectes desconeguts per l’alumnat com els desplaçaments
que genera el sistema agroalimentari i la relació directa amb el canvi climàtic
• El professorat valora que el projecte ha ajudat l’alumnat a conèixer la importància del
consum responsable i li ha obert les portes del barri fins arribar a les famílies.

INVESTIGUEM
31 GENER

La Kuka ve de Nicaragua i es mostra molt sorpresa per la varietat i quantitat de
fruites i verdures que s’ha trobat per Barcelona i també al menjador de l’escola en
comparació amb el seu país.

La Kuka ensenya a l’alumnat el vídeo “Tierra fértil”, rodat a San Miguelito (Nicaragua), on
apareix el menjador infantil de l’escola del poble per mostrar que l’alimentació a Nicaragua
és diferent que a Catalunya. La Kuka proposa missions a l’alumnat de Cicle Superior.

1a MISSIÓ!
6è
Investigar la cadena que
segueixen els aliments abans
d’arribar al plat del menjador

L’alumnat es pregunta si menjar aliments
que no siguin propers al centre educatiu
és beneficiós o negatiu per l’escola, per
les persones i també pel planeta

19 FEBRER

L’alumnat de 6è ha entrevistat a la cuinera i a la dietista de l’escola per descobrir
com s’elabora el menú del centre escolar i també d’on provenen els productes que se
serveixen cada dia al menjador.

Nenes i nens s’han traslladat fins a la cuina per
conèixer els aliments que es consumeixen i han
preguntat sobre els criteris de selecció per
incorporar-los al menú. També s’han endut
fruites i verdures a la seva aula per investigar-ne
l’origen a partir de les etiquetes i de les empreses
proveïdores.

JUGUEM I APRENEM
6 MARÇ

L’alumnat ha après sobre la pagesia i han descobert els circuits que segueixen les
fruites i verdures des de la plantació fins al consum a través del joc del telèfon i d’un
joc de rol en què interpretaven els papers dels intermediaris en la comercialització.

12 MARÇ
Nenes i nens ha treballat l’impacte
del consum d’energia de l’escola i
també han aprofitat la informació de
la visita a la cuina per calcular la petjada
ecològica generada pels aliments que
es consumeixen al menjador.

Calcular la petjada ecològica:

investigar la distància des de l’espai
productor fins a l’escola i la contaminació
que se’n desprèn segons el vehicle

9 ABRIL

La Kuka ha tornat a l’escola per proposar noves missions a l’alumnat i avaluar què
havien après en la primera fase. A més, infants de 6è han traspassat tota la informació
de les investigacions a l’alumnat de 5è perquè continuïn el projecte.

2a MISSIÓ!
5è

Investigar quina és la cadena
per on passen els productes abans
d’arribar al menjador de l’escola

La Kuka també ha encarregat la missió
d’investigar si a través de l’entorn es poden
escurçar els fils dels mapes per aconseguir
que els productes vinguin de més a prop.

DESCOBRIM L’ENTORN
10 MAIG
Els infants de 5è han visitat col·lectius de l’entorn per conèixer agents sostenibles
propers al centre educatiu. L’alumnat els ha preguntat els motius pels quals aquests
grups aposten per l’alimentació saludable i de qualitat i per tenir cura de la pagesia
més propera i del medi ambient.

Primer, nenes i nens s’han apropat fins als horts de CanValent, on un col·lectiu de persones aturades
del barri que han recuperat un espai abandonat per convertir-lo amb horts ecològics. Després,
l’alumnat s’ha despaçat a la Residència Ballesol, on gent gran ha compartit la seva experiència
sobre com es cultivaven abans les verdures i fruites i quina era la seva temporalitat.

31 MAIG
Nenes i nens de 5è i 6è del Col·legi Camí s’han apropat a l’agricultura ecològica
amb una sortida al Parc Agrari del Baix Llobregat. Infants i docents han visitat
els terrenys de la cooperativa Central Parc i han dut a terme diferents activitats per
conèixer millor com treballa la pagesia.

L’alumnat ha participat en tallers d’anàlisi del sòl, descobriment de les plantes aromàtiques
i coneixença de l’entorn en bicicleta amb membres de l’entitat Som Bici. Infants i docents
també han preparat esqueixos de tomaqueres, han desbrossat les males herbes de la finca i
han après a collir enciams i remolatxes que s’han emportat cap a casa.

TALLERS DE CLOENDA
7 JUNY
El projecte ha culminat amb diferents tallers amb entitats que promouen el consum
alimentari responsable. Infants i docents han descobert una forma divertida i sostenible
d’evitar el malbaratament. L’entitat Espigoladors ha cuinat boletes de pastanaga i galetes
amb l’alumnat que han guardat amb recipients compostables.

L’alumnat també ha elaborat un calendari fet amb materials reciclats com cartrons, botons i
d’altres que indicava en quin mes es podia plantar i collir cadascuna de les 12 fruites o verdures
escollides pels nens i nenes. L’entitat Desvestint Aliments ha dinamitzat el taller de reciclatge
creatiu creat per la revista Opcions.

Nenes i nens de 5è i 6è també han presenciat una demostració de cuina saludable de la xef de
Health & Cook. Els diferents grups han descobert com substituir aliments poc naturals com el
sucre i la xocolata sense perdre el bon gust amb ingredients com la farina de garrofa i també el
sucre de les fruites i verdures.

11 JUNY

Per acabar, els grups de 5è i 6è s’han retrobat amb la Kuka per fer balanç de les
missions que els va proposar. Infants i docents han fet un recull de tot allò après en
les activitats i dels aprenentatges assolits en el projecte.

CONNEXIÓ GLOBAL
11 JUNY
El darrer dia d’activitats amb l’alumnat també va servir per presentar un vídeo sobre
San Miguelito i Barcelona per donar una visió global al projecte. Infants i docents
van veure les diferències de producció i consum de productes entre les dues societats
i es van conscienciar sobre l’impacte social i ecològic que generen aquests models.

Què hem après durant el projecte? Les reflexions de l’alumnat
“ El consumo actual no es justo, el productor necesita recibir más por sus productos y los
intermediarios deben influir menos en el precio total de los alimentos ”
“ El transporte lo único que implica es incrementar la huella ecológica a los productos ”
“ Con este proyecto he aprendido que por el bien del planeta debemos intentar comprar
comida que esté más cerca de nuestro país ”
“ Repartiendo el dinero final del producto, te das cuenta que muchas veces se lleva más
dinero el encargado del transporte que el encargado de la producción ”
“ No es justo el precio que se está pagando al productor, tiene que tener beneficio tanto
el productor como el comprador ”
“ Los productos químicos afectan a nuestro cuerpo y no nos aportan nada bueno ”

ACTIVITATS DE CONSCIÈNCIA GLOBAL
Visitem la cuina de l’escola i agafem etiquetes dels productes per
investigar de quin lloc provenen.
Participem en un joc de rol de la pagesia per descobrir el recorregut
que segueixen els aliments des de la collita a la venda i els
intermediaris que intervenen en el procés.
Calculem la petjada ecològica per conèixer la contaminació que
deixen els productes fins a arribar al menjador de l’escola.
Treballem l’aprofitament d’aliments de temporada a través d’una
demostració de cuina saludable i descobrim com substituir ingredients
poc naturals.

ACTIVITATS DE TRANSFORMACIÓ LOCAL
Visitem els horts urbans autogestionats per persones aturades de
Can Valent i la residència de gent gran Ballesol de Fabra i Puig per
conèixer espais que promouen l’agroecologia i la proximitat i també
per saber com ha canviat el consum alimentari les últimes dècades.
Cultivem verdures al Parc Agrari del Baix Llobregat i esbrinem com
treballa la pagesia de la zona i ens preguntem com són el sòl, les
plantes aromàtiques i l’entorn de les parcel·les.
Cuinem productes de temporada amb tallers d’elaboració de bombons
naturals per fer més divertit el consum de fruites i verdures.
Descobrim la temporalitat de les fruites i verdures a través d’un taller
de reciclatge creatiu en què hem preparat un calendari per indicar
en quin mes es poden plantar i collir.

CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE
CONTINUEM CREIXENT!
Qui ha format part del projecte durant els darrers cursos a Barcelona?
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CONTINUEM AVANÇANT!
NOVES ACTIVITATS CURS 2018-19
• Visita a una residència per a la gent
gran per conèixer com es cultivaven les
fruites i verdures fa unes dècades
• Sortida amb bici per descobrir l’entorn
del Parc Agrari
• Demostració de cuina saludable per
substituir aliments poc naturals
• Taller de reciclatge creatiu centrat en
un calendari de verdures de temporada

ACTIVITATS IMPULSADES EN ELS
DARRERS CURSOS
• Visita a la cuina de l’escola per a la
recollida d’etiquetes d’aliments
• Joc de rol sobre la pagesia
• Càlcul de la petjada ecològica
• Visites a horts autogestionats i espais
de consum responsable del districte
• Visita al Parc Agrari del Baix Llobregat
per aprendre sobre la pagesia
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