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 Introducció
Què volem?

Contribuir a promoure l’exercici del dret a l’alimentació 
entre la població. Fomentar petits grans canvis que ajudin 
a caminar cap a un model  social i econòmicament més 
just  i ecològic.

Qui?
102 alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primaria
9 professores
7 agents i col·lectius locals



 Introducció  Activitats

El 12 d’abril les nenes i nens van conèixer a la Juana, una 
mare treballadora del camp i monitora de menjador a l’escola de 
la comunitat rural de San Miguelito, Nicaragua. La Juana els hi va 
ensenyar un vídeo sobre la gestió dels horts i els àpats de l’escola. 
A més, els hi va encomanar una missió important:

Fil conductor

Per acabar, l’alumnat va jugar a Passaparaula per familiaritzar-se 
amb el vocabulari del projecte.

Conjunt d’activitats per fer el conreu de fruites i 
verdures: _________

A
J

R

 Resoldre els problemes entre les persones 
   de manera equilibrada, resoldre amb: ________

Fet de nodrir amb aigua les plantes 
d’un hort. ___________

Passaparaula

Missió
Podríeu esbrinar l’origen 
de fruites o verdures que es 
consumeixen al càtering de 
l’escola per tal de trobar-ne 
l’origen i el recorregut?



Els dies 19 i 22 d’abril 
l’alumnat va poder fer una 
visita virtual a la cuina del 
càtering que s’encarrega del 
menjar de l’escola. Durant el 
recorregut van aprendre que hi 

ha moltes persones involucrades en la preparació dels seus àpats.   
Tot seguit, van fer preguntes per tal d’esbrinar l’origen de les fruites i 
verdures que arriben al menjador. Per organitzar tota la informació 
obtinguda, l’alumnat va omplir unes etiquetes amb el nom i 
procedència dels aliments tal com els hi va demanar la Juana.

Videovisita a la cuina

Seguim la investigació
A casa les fruites i verdures són de temporada 
i de proximitat? ____________________
Quines mengem aquest mes?
_________________________________
Porten etiqueta per saber el seu origen? ____

El dia 26 i 29 d’abril l’alumnat va construir un mapa gegant 
que va fixar a la paret de l’escola. Cada grup bombolla anava 
enganxant les etiquetes i estudiava els recorreguts. D’aquesta 
manera el mapa anava prenent forma i es promovia el treball 
cooperatiu i col·laboratiu sense contacte entre els diferents grups. 
Ara és més fàcil seguir amb la investigació i ser conscients  de les 
distàncies  recorregudes pels aliments que mengen a l’escola!

Construcció del mapa



El 6 de maig van rebre la visita 
de Desvestint Aliments. Amb 
elles van fer un taller sobre la 
petjada ecològica dels aliments 
que consumim i veure les 
problemàtiques que se’n deriven. 
També com aquesta petjada 
ens afecta 
directament 
amb el canvi 
climàtic. 

Petjada ecològica
Neix una ceba

Escaneja aquest codi QR 
i escolta amb atenció el 
Kamishibai. La terra 
necessita la teva ajuda!

Joc de rol de la pagesia
El dia 13 de maig l’alumnat va rebre la visita de les companyes de la 
Cooperativa Ecològica Central Parc. La jornada va començar amb 
la visualització d’uns vídeos sobre els circuits de comercialització. 
Tot seguit, va arribar el moment de posar-se en la pell de les 
agricultores, les venedores, les intermediàries i convertir la classe 
en un mercat. 



Segona visita a la Juana
Els dies 17 i 25 de maig l’alumnat rep de nou a la Juana. L’alumnat tenia 
moltes ganes de veure-la i explicar-li els avanços en la investigació. 
Estan de sort, la Juana els hi encomana noves missions per la classe 
de 6è. 

La Cuentista
El 20 de maig l’alumnat rep 
la visita de la Cuentista, una 
contacontes. Amb ella van 

poder viatjar i gaudir amb un conte que els va transportar allà on no 
pensaven, al sòl. El terra que trepitgem està ple de vida i és essencial 
per l’agricultura i la nostra alimentació!

A mesura que jugaven van 
adonar-se de moltes desigualtats 
i injustícies que s’hi generen 
fruit de la compra i venda dels 
productes.



Sabríeu investigar si aquests productes es poden 
cultivar a prop de la ciutat de Barcelona? 

Segona missió

Els dies 17, 25, 26 i 27 de maig tots els grups van fer una sortida 
pel barri per conèixer alternatives de consum sostenibles que poden 
trobar prop del centre educatiu. Les alumnes van poder veure que 
reduir la petjada ecològica dels productes és viable i senzill.

Sortida al barri

Prova de descobrir una 
nova botiga al barri on 
sigui possible comprar 
ecològic i de temporada:
________________
Recorda afegir-la al mapa!

Seguim la investigació



Amb Menjadrets has pogut aprendre i reflexionar 
sobre la pagesia, el consum local, les desigualtats 
en relació amb el dret a l’alimentació i molts altres 
conceptes. Et proposem que conjuntament amb el teu 
nucli familiar escriviu 3 compromisos   per millorar 
respecte a aquests aprenentatges:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Seguim la investigació 

1
2
3

Kamishibais
La setmana del 31 de maig l’alumnat comença amb la construcció 
dels Kamishibais. Mitjançant dibuixos i relats les alumnes van 
creant comptes il·lustrats que reflexionen sobre el consum local 
respecte el consum convencional, el que anomenen circuits curts 
de comercialització.

Grup 3Grup 1 Grup 2



Els dies 2 i 3 de juny l’alumnat marxa d’excursió a la finca 
agroecològica de Central Parc. Visiten els terrenys i aprenen a 
identificar plantes i insectes. Una explotació ecològica de qualitat 
i de proximitat és possible! 

Sortida al camp

El divendres 11 
de juny celebren 
l’acte  de cloenda 
del projecte. És 
una jornada plena 
d’activitats: Taller 
de construcció del 
DesosROLL, presentació 
dels Kamishibai i taller 
de temporalitat dels 
aliments. També és 
moment d’acabar el mapa 
d’origen dels aliments amb les noves 
etiquetes de les fruites i verdures que podem 
trobar a prop de la ciutat de Barcelona tal 
com els hi havia encomanat la Juana. 

Cloenda



 Som Xarxa

Gestió de residus

PETJADA ECOLÒGICA
Temporalitat de la fruita i la verdura

Producte de proximitat
_________________

Comunitat educativa
El projecte ha generat debat entre el 100% de l’alumnat i els conceptes 
més comentats han estat:

“Si cuidem el món ens cuidem a nosaltres” Bernis - CM2
“He après que menjar i comprar producte de proximitat i a preu 

just és important” Joan - CM2
“He après a no contaminar” Dylan - CM2

“Com de més lluny venen les fruites i les verdures, més 
contaminen” Cristi - CM3

“La pinya contamina” Daisy - CM3
“Hem d’esforçar-nos entre tots per contaminar menys i utilitzar el 

menys possible el plàstic, el paper de plata... “
Abdelah - CM3

“He après com es fa una bossa per portar l’entrepà a l’escola i no 
contaminar molt” Ifra - CM3

“He descobert com fan els pagesos i pageses per cuidar les plantes i 
perquè siguin més saludables; més que amb químics i tot això”

 Jade -  CM3



Quina imatge teniu del projecte Menjadrets?
 “Me parece una iniciativa muy buena para concienciar aún más a las 

personas y a los niños para que crezcan ya mentalizados a cuidar nuestra 
tierra, el lugar donde vivimos y proyectos como este sigan creándose. “

Susana Amelia Gayoso Malpartida

Heu observat algun canvi relacionat amb els productes ecològics, les fruites 
i les verdures de proximitat o de temporada en les vostres filles/fills?

“Le gustan más las plantas, regarlas, estar más atento a su crecimiento 
y como se cultivan las frutas”.  Juan Pablo Martínez

“Si, cuando me acompañan a hacer la compra se interesan en revisar lo 
que dicen las etiquetas de las frutas y algunas verduras”. Lina María García

El projecte Menjadrets ha canviat algun comportament o hàbits de 
consum a casa vostra?
“Siempre intentamos adquirir frutas y verduras lo más natural posible 

para el consumo en casa y el proyecto Menjadrets nos ha ayudado a 
reforzar esta práctica”. Glenda M. Rodríguez Ángeles 

“Si porque nuestra niña nos dice que cuidemos más el medio 
ambiente reciclando”.  Laura López 

“Si, ahora mis hijas quieren saber de dónde vienen las frutas y 
verduras y como crecen”. Richard Manuel Centeno Torres

80%85% 90%75% 90%

de l’alumnat s’ha 
quedat impactat 

per les diferències 
entre els països 

empobrits i 
enriquits amb 
relació al dret  

a l’alimentació.

de l’alumnat li ha 
sobtat el rol que 
desenvolupen 
les dones en 
els treballs al 

camp als països 
empobrits  

com Nicaragua.

de l’alumnat  
s’ha conscienciat 

sobre les 
implicacions 
ambientals 

de consumir 
productes de 

llarga distància.

de l’alumnat es 
troba en procés 
de desenvolupar 

una mirada 
crítica al model 

alimentari 
industrial.

de l’alumnat  
trasllada els 

aprenentatges 
adquirits a la seva 

família quan té 
lloc la compra al 

supermercat.



Agents de consum responsable
“Per a nosaltres va ser molt enriquidor, veure que la nostra tasca 
pot ajudar a posar llavoretes de consciència als més joves a prop 
del que mengem, d'on ve i que trajectòria ha tingut fins a arribar 
a nosaltres. A més ens sembla una genial idea fer-nos partícips i 
a altres comerços d’aquest tipus evidenciant la importància de la 
proximitat però no només a nivell alimentació sinó també humà”.

Iaia Mercè

85%90%100%

del professorat afirma 
haver-se apoderat 

d’eines i recursos per 
aplicar l’Educació per 
a la Justícia Global a 

l’aula.

del professorat 
opina que el projecte 

s’ha adaptat a les 
necessitats formatives, 

línia de treball i 
realitat del centre.

del professorat declara 
que l’alumnat disposa 

d’eines per produir 
canvis en els seus 
hàbits gràcies a les 
visites als agents.

El projecte encaixava al 100% amb el curriculum escolar 
Andrea, turora CM. Al tenir molt alumnat sud-americà 

van poder relacionar el treball amb el dels seus avis Víctor, 
tutor CM. Després de les activitats o quan veien vídeos 
a la pantalla parlaven de coses del seu país perquè ells 

també viatgen allà Xus, tutor CS. Ens ajudava a nosaltres 
a conèixer-los més perquè hi ha algunes entrevistes 

individualitzades que no pots fer com a professor Marc, 
tutor CS.

Amb les línies de treball del centre encaixava bé per tenir 
una part de reciclatge i de reutilització Víctor, tutor CM, 
ser un projecte cooperatiu i compartir un projecte entre 

diferents grups Andrea, tutora CM

“

”



100%

 Estan satisfetes amb la participació que han tingut en el 
projecte.

- Volen seguir vinculades amb el 
projecte educatiu.

- Els hi sembla interessant aquest 
projecte i creuen que els hi dona 

visibilitat al barri.

- -   Creuen que la participació pot 
fomentar accions i pràctiques d’alimentació 

“Un projecte molt enriquidor i necessari per crear consciència 
als nostres infants”.
Dones Portenyes

“La difusió de la idea d’un consum ecològic, responsable i de 
proximitat s’adscriu de ple en l’ideari d’Userda 9. Des de l’activisme 

propi d’una associació com la nostra poder explicar el nostre 
ideari a joves i infants del barri ha estat i seguirà sent tot un plaer. 
La idea des d’Userda és poder fixar uns dies al mes (segon i quart 

divendres per exemple) per tal de poder dur a terme aquesta 
activitat de forma responsable amb la nostra disponibilitat. Dintre 

de les assemblees ha estat un tema que s’ha tractat”. 
Userda 9



 Seguim!

Carta a la Juana
___________________________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Et va quedar res per dir-li a la Juana, vols explicar-li que ja 
menges fruita i verdura de temporada o que a casa heu començat a 
reciclar. Escriu-li una carta a mà, fes-li una foto i envia-li al correu: 

desos@pangea.com



 Seguim!
El projecte ha arribat a la seva fi, però la feina continua. Et convidem 
que segueixis parant atenció i fent etiquetes de tots els productes que 
arribin a les teves mans i recorda:

Avió: 0,6 kg de CO₂ en 1 km

Camió: 0,5 kg de CO₂ en 1 km

Vaixell: 234 kg de CO₂ en 1 km



@desosong

@DESOS_

Desos Opció Solidària

desos@pangea.org

www.desos.santboi.net


