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el món es transforma davant nostre 

generant reptes i oportunitats sen-

se precedents. els problemes d’abast 

mundial (canvi climàtic, migracions 

forçades, pobresa, desigualtats de 

gènere...) exigeixen un canvi urgent 
en les nostres formes de pensar i en 

els nostres estils de vida. 

en aquest context apostem per una 

educació que no només ajudi les per-

sones a comprendre el complex món 

on vivim, sinó que els convidi a poder 

imaginar, col·laborar i actuar per a 
un canvi positiu. i en aquest plante-

jament, els valors de la Convivència 
i de la Sostenibilitat prenen tot el 

seu significat indissociable. suposa 

una forma de relacionar-nos amb el 

món centrada en el “viure aquí jun-

tes”, assumint que els nostres actes 

són interdependents i que tenim una 

responsabilitat col·lectiva respecte a 

les altres persones, al nostre planeta i 

a tots els sistemes de vida, dels quals 

formem part. 

convivència i sostenibilitat com a marc 
de referència ètic orientarà l’acció 

de Fundesplai en els propers anys.  

“Menjar canvia el món, proposta edu-
cativa pel dret a l’alimentació saluda-
ble i sostenible”, constitueix el segon 
programa d’aquest marc de treball.

Per altra banda, en coherència amb el 

repte col·lectiu i majúscul de l’Agen-
da 2030, la proposta educativa pretén 

contribuir a l’assoliment de tots 17 ob-

jectius de Desenvolupament sosteni-

ble (onU 2015), ja que l’alimentació 

saludable i sostenible està estretament 

relacionada amb tots els seus àmbits, 

i en especial a:

convivència 
i sostenibilitat

Fam 
zero

salut
i benestar

educació 
de qualitat

consum
i producció 
responsables

vida
d’ecosistemes 
terrestres

vida 
submarina

acció 
pel clima
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Menjar 
canvia el món.  

Una utopia creïble
Pertanyem a aquell esperit que no sap i no vol viure 

sense somnis, sense ideals, sabent que són utòpics, que no 
existeixen enlloc i que, per la seva càrrega ètica i moral, són 

irreductibles a les ideologies i al pensament únic. 
La nostra és una utopia realista, capaç d’inventar, d’obrir 

nous camins i d’anar contra corrent, quan s’ha de fer. 
Per aquest realisme i pel seu arrelament en el temps i 

l’espai en què es formula, la nostra utopia és dinà-
mica, incita a la recerca de camins que facin 

viable l’inèdit, i és digna de crèdit per 
mantenir-se dintre del marc 

del possible.

salvador carrasco
Patró Fundesplai.

catedràtic emèrit 
Universitat barcelona
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el sistema alimentari se situa al centre dels grans desafiaments que la hu-

manitat ha d’afrontar actualment. s’estima que l’any 2050 serem gairebé 

10.000 milions de persones al planeta. totes amb la mateixa necessitat 

de menjar. L’alimentació és un dret humà bàsic, imprescindible per a la 

supervivència i per a la salut de les persones, però continua sent un repte. 

tenir accés a una dieta saludable i nutritiva durant tot l’any és impossible 

per a gairebé 3.000 milions de persones al món (Fao, 2020). es parla que 

l’objectiu de Desenvolupament sostenible 2 (Fam Zero) previst a l’agenda 

2030 de nacions Unides és pràcticament inassolible i més de 840 milions 
de persones patiran fam en aquell moment (Fao, 2020). a l’encop, els 

nivells de sobrepès i obesitat s’han estès de forma alarmant com una 

greu xacra mundial i gairebé el 40% de la població adulta n’està afectada 

(Fao, 2020). a més a més, són les poblacions més vulnerables les que 

en presenten major incidència. A Barcelona, el 65,2% de les persones 
en situació socioeconòmica fràgil pateixen obesitat o sobrepès (citat 

a Moragues-Faus, a., 2020). 

Per altra banda, el sistema i els nostres hàbits alimentaris també destapen una 

realitat que escapa a tota lògica i que com a mínim, des d’un punt de vista ètic, 

ens hauria de fer pensar: una tercera part de la producció mundial d’aliments 
es perd o va a parar a les escombraries. l’equivalent a la producció del 28% 

de la terra cultivada al món (citat a Moragues-Faus, a., 2020). 

avui tenim prou evidències que el model alimentari dominant i globalitzat, 
subjecte al lliure mercat, així com els patrons de consum no només provoquen 
la mala salut de les persones, sinó que també constitueixen l’amenaça més 
important per a l’estabilitat del planeta (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, 

degradació de sòls, etc.) i són un factor clau de les desigualtats i vulneracions 
de Drets Humans. 

 

 

Per què una proposta educativa 

al voltant de l’alimentació? 

estem en una dècada decisiva. vivim una emergència climàtica, social 
i de salut planetària global que afecta totes les formes de vida i com-
promet greument el present i la vida futura. Hem d’actuar el més ràpid 
possible per mitigar o revertir els efectes de tots aquests processos i el 
sistema alimentari esdevé la palanca de canvi. 

la necessitat que les persones, i molt especialment els infants i joves, 
tinguin millors opcions alimentàries mai havia estat tan important. Hem 
de mobilitzar-nos i marcar la diferència des d’ara mateix. Prendre deci-
sions, des del coneixement, l’equitat i el compromís per reivindicar que no 
només necessitem alimentar-nos sinó que s’ha de garantir que aquesta 
alimentació sigui sostenible, saludable i inclusiva. Que garanteixi la 
salut de tothom i la sostenibilitat del planeta. 

És temps d’actuar
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Hem entrat en un nova era geològica que es coneix com a antropocè, 

en què la petjada humana sobre el nostre planeta és insostenible. 

Fa més d’una dècada, un grup de científics i científiques va proposar 

els límits per a 9 processos ambientals (The Planetary Boundaries, 

2009: Rockström et al.)1 dins dels quals la humanitat podria conti-

nuar desenvolupant-se durant les properes generacions. Malaura-

dament ja hi ha quatre d’aquests processos que han superat el límit 

de perillositat: el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, els usos 

de la terra i els cicles biogeoquímics. Tots vinculats al sistema 

alimentari.

Aconseguirem en les properes 
dècades que 10.000 milions 
de persones tinguin garantit 
el seu dret a una alimentació 

sana i sostenible, 
dins dels límits planetaris?
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objectiu general 
educar perquè els infants, joves i famílies adoptin, des de la seva participació 

activa, una alimentació saludable, sostenible i justa que impacti en la salut 

personal i en la salut global del planeta. 

És temps d’actuar i educar

•  Que totes les persones tenim dret a una alimentació sana i sostenible. 

•  en la consciència que el que és sa per a nosaltres també ho és per a la 
salut i la sostenibilitat del planeta.

•  en la reconnexió amb la natura i el respecte a totes les formes de vida. 

•  en estimar el menjar, com a fet social, cultural, històric, i en desenvolupar 

respecte per tot el que hi ha al darrere. 

 • en apoderar-nos per a l’acció individual i col·lectiva envers el canvi 

d’hàbits d’alimentació. 

 

L’educació és el pilar que pot permetre accionar el canvi que 

modifiqui les maneres de viure, de relacionar-nos i les prioritats 

per salvar el planeta.

(2021: Arcadi Oliveres).

els materials
de la proposta educativa

EL quADErn PEDAgògiC 

Marc conceptual i idees força que orienten 

la intervenció educativa. 

MALETES PEDAgògiquES

Amb jocs i contes. A disposició dels centres 

que treballen amb Fundesplai.

WEB 

Eina virtual on trobareu les activitats, 

l’eix d’animació i altres recursos pedagògics pro-

pis: guia hort, alimentació 0-3 anys. 

ExPoSiCió ‘MEnJA, ACTuA, iMPACTA’

Exposició temàtica sobre l’alimentació. 

Ofereix visites, tallers i formacions. 

D’accés obert a la ciutadania en general.

Lloc: Centre Esplai - El Prat de Llobregat.
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Dret a una alimentació sana i sostenible

• Fam i pobresa. vulneracions Drets. banc d’aliments.

• alimentació i gènere. sobirania alimentària.

• economia social i solidària. Publicitat i alimentació.

Alimentació saludable per a les persones i el planeta

• alimentació, nutrició i salut: hàbits, alimentació saludable; 
Dieta mediterrània; aliments frescos / aliments ultraprocessats; 
Riscos alimentació inadequada.

• alimentació i planeta: Petjada ecològica dels aliments; impactes 
consum de carn; Residus; Malbaratament alimentari.

• concepte Dieta salut Planetària.

reconnexió amb la natura 

• l’hort com a eina pedagògica. cultiu, origen dels aliments, etc.

• ecodependència.

• tipus d’agricultura i ramaderia. benestar animal.

• agroecologia.

gastronomia com a fet social, cultural i històric 

• la cuina com a recurs pedagògic.

• Diversitat de dietes.

• Diversitat de costums i gastronomia. cuines del món.

• cuina i ciència.

Activitats i projectes

ApS

reptes col·lectius

Formació

Exposició

Quadre sinòptic
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6 idees de fons

1 L’EMErgènCiA. El sistema alimentari actual emmalalteix les persones 
i el planeta. És un dels principals factors de les desigualtats al món, de 

malalties no transmissibles i també de l’emergència climàtica. 

2 EL rEPTE. tenim el repte d’alimentar una futura població mundial de 10.000 

milions de persones el 2050 amb una dieta sana i accessible per a tothom 
dins dels límits planetaris.

3 LA urgènCiA. el temps s’esgota. la propera dècada és decisiva per a 

limitar l’escalfament global a 1,5 ºC. l’escalfament del planeta afecta ne-

gativament la producció i la qualitat dels aliments. alhora, el model alimen-

tari és una de les principals causes del canvi climàtic. Per altra banda, cal 

recordar que la major part de l’escalfament s’ha originat en els darrers 35 

anys.

4 LA SALuT PLAnETàriA. “one Health” (una sola salut). es posa de ma-

nifest que la salut humana, la salut animal i la salut dels ecosistemes 
són aspectes totalment entrellaçats centrals i essencials per a mitigar la 

situació.

5 SoM nATurA. Recuperar el vincle amb la natura és fonamental per a 

comprendre la interdependència entre la nostra vida, les altres formes de 

vida i el planeta. 

6 L’EDuCACió i LES EinES PEr A ACTuAr. tot i que ens enfrontem a de-

safiaments d’abast planetari, les solucions passen a escala humana i també 

per les opcions d’alimentació personal. L’educació és el motor de canvi. 
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Pistes per a enfocar la proposta educativa

l’aplicació de la proposta educativa requereix de la participació i la cor-

responsabilitat de tothom. implica compartir estratègies i actuar en la 

mateixa direcció.

 • MArquEM FiTES: Pensem quin lloc ocupa el tema de l’alimentació en el 

projecte educatiu de centre i determinem quines fites ens proposem assolir. 

 • PunT DE PArTiDA i ForMACió: analitzem el grau de coneixements que 

l’equip té respecte d’aquesta temàtica. Dissenyem el pla formatiu, si escau. 

 • ATErrATgE DE LA ProPoSTA ALS ESPAiS EDuCATiuS: Repassem 

l’aplicació possible de la proposta educativa en els diferents espais educa-

tius: espai educatiu del migdia, grups de dissabte als esplais, activitat diària, 

activitats familiars, colònies, casals, etc.

 • CALEnDAri D’APLiCACió: elaborem un calendari general de l’aplicació, 

seguiment i avaluació de la proposta a dos anys, a partir de les necessitats 

i interessos de cada grup d’infants i joves.

 • CErquEM ALiAnCES: Fem accions en clau aprenentatge servei i bus-

quem, si escau, aliances amb altres entitats. Reforcem el protagonisme dels 

infants i joves i la seva identitat com a ciutadania activa.

 • CoMuniquEM i FEM DiFuSió: triem projectes i experiències positives 

per compartir, a través de les xarxes, amb altres grups del centre, de 

l’entorn... Motivem els infants mitjançant el reconeixement públic de les 

seves accions. 
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primers 
plats
Un sistema agroalimentari (in)sostenible

alimentació i salut

cap a una dieta de salut planetària 

som natura

Molt més que menjar 

alimentació saludable i sostenible 
en 10 punts clau 
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un sistema agroalimentari 
(in)sostenible 

Si et preguntessin quina relació hi ha entre la ramaderia industrial i el 
canvi climàtic, què respondries? i si et diguessin que menjar carn també 
contribueix a l’escalfament global? T’has platejat mai qui ha cultivat i en 
quines condicions els kiwis que vas comprar la setmana passada? quants 
kilòmetres han recorregut les gambes que soparàs? quin impacte té dis-
posar de tomàquets durant tot l’any? Per què totes les pastanagues tenen 
el mateix aspecte? o quantes tones de plàstic es destinen anualment a 
l’envasat dels aliments? 

Sembla que cada vegada sabem menys sobre els aliments que mengem. 
Desconeixem els kilòmetres que han recorregut fins que els tenim al plat, a 

quin lloc del món s’han cultivat i sota quines condicions o com i quant han es-

tat transformats. De la mateixa manera, tampoc no sabem quins aliments són 

de temporada perquè hem normalitzat tenir-los a les botigues durant tot l’any. 

Aquest sistema d’alimentació no és innocu. té importants impactes sobre 

les persones i el territori. 
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1 el sistema agroalimentari és responsable del 30% de les emissions totals 

de gasos d’efecte hivernacle (GeH).2 Prop del 15% degudes a la ramaderia 

intensiva. 

2 es calcula que durant el segle XX s’ha perdut el 75% de la diversitat 

genètica dels cultius agrícoles.3

3 s’estima que el sistema agroalimentari requereix del 70% d’aigua dolça.4 

4 el 68% de la terra cultivable a europa s’utilitza per a produir aliments 

per als animals en lloc d’aliments per a les persones.5 

5 a europa s’utilitzen, cada any, més de 8 milions de tones de plàstic per 

a l’envasat dels aliments6. al mar Mediterrani hi arriben 229.000 tones 

d’ampolles, llaunes, bosses, safates, etc. cada any.7 

6 al voltant del 25-30% de les pastanagues no arriba a les botigues perquè 

no supera els “cànons de bellesa”.8 

7 Una tercera part dels aliments produïts per al consum humà es mal-

baraten (Fao, 2011). només a catalunya, de mitjana, es llencen 35 kg 

d’aliments per persona i any.9

8 Milers de persones es veuen obligades a migrar degut a la sobreexplo-

tació del seu mitjà de vida o l’escassetat d’aigua i aliments a causa del 

sistema agroalimentari global. sense recursos naturals ni feina i sense 

menjar, la migració és sovint l’únic camí.10

el món que hi ha darrere del que mengem ens és força desconegut i com-

plex. es diu sistema agroalimentari i comprèn la manera com els aliments 

es produeixen, es processen, es transporten i es consumeixen. Hi intervenen 

multiplicitat d’activitats, actors, decisions i interessos. 

l’actual sistema agroalimentari industrialitzat i globalitzat és producte d’un 

sistema de mercat neoliberal i de les decisions polítiques i econòmiques que 

es van prendre després de la ii Guerra Mundial, quan la preocupació per la 

fam al món i la necessitat d’alimentar una població en constant creixement 

va donar pas a la “revolució verda” i aquesta va comportar el canvi d’un 

model de producció agroalimentària tradicional a un model industrialitzat 

que prioritza la producció massiva, en poc temps i a baix cost (Ferreirim, 

l., 2019).11 

impactes del sistema d’alimentació mundial



16 primers plats

Una pinzellada 
sobre el sistema actual
Avui, el control de les llavors comercials està pràcticament en 

mans de tres grans corporacions, igual que ho estan els ferti-

litzants i els agrotòxics (pesticides) que l’agricultura industrial 

requereix. La terra s’ha convertit en un actiu per a molts fons 

d’inversió, la qual cosa n’està agreujant l’injust repartiment 

i col·labora a engrandir un fenomen que coneixem com a 

‘acaparament de terres’, que sovint porta associat també el 

control i l’acaparament de l’aigua. I, finalment, com s’ha vist en 

l’última dècada, els aliments també són un element especulatiu 

de primer ordre, responsable d’una volatilitat creixent en els 

preus que condueix a crisis alimentàries. Mentre que per als 

països empobrits en desenvolupament, la implantació i l’exten-

sió d’aquest sistema agroindustrial causen pobresa i fam a la 

mateixa pagesia i, en moltes ocasions, migració forçada, en els 

nostres territoris suposen el retrat del despoblament rural i la 

pràctica desaparició de l’agricultura a petita escala.

(2016: Moragues, A.) 

un sistema agroalimentari (in) sostenible 

característiques
del sistema agroalimentari actual 

1 PoDEr i vuLnErACió DE DrETS: els aliments s’han transformat d’allò 

que alimenta les persones i els assegura la vida a una mercaderia que serveix 

per a l’especulació i els negocis.12 L’acaparament de les terres, és a dir la 

compra massiva de terra cultivable a països estrangers, així com el monopoli 
de grans empreses sobre el comerç de matèries primeres, és una tendència 

que va en augment i que perjudica greument les poblacions més vulnerables. 

especialment, aquelles que viuen en països empobrits i en zones rurals. sovint 

aquestes poblacions es veuen obligades a migrar o a treballar en monocultius 

de grans extensions per a l’exportació, en condicions laborals molt injustes. 

sense recursos, els seus drets i necessitats són ignorats. 

2 ÉS un SiSTEMA DEPrEDADor i ConTAMinAnT: destrueix tot allò que 
garanteix la producció dels aliments (i per tant, la nostra supervivència): 

la biodiversitat, la fertilitat de la terra, la qualitat de l’aigua, etc. És un sis-

tema que contamina l’atmosfera, la terra, els aqüífers, els rius i mars amb 

gasos contaminants, productes químics tòxics i una exagerada quantitat 
d’envasos de plàstic.

3 ACCELErA LA CriSi CLiMàTiCA: és un sistema de producció que no té 
en compte la sostenibilitat del planeta: més emissions de gasos d’efecte 

d’hivernacle, més desforestació, més degradació dels sòls, més escassetat 

i contaminació de l’aigua... 

4 AFAvorEix EL MALBArATAMEnT: perquè desaprofita un terç de tot 
el que produeix. a la Unió europea, cada any es descarten 88 milions de 

tones d’aliments, amb un cost de 143 bilions d’euros (agència de Residus 

de catalunya). 
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5 EMPoBrEix LA SALuT DE LES PErSonES: és un sistema que fomenta un 

ambient insà, obesogènic, que perjudica greument la salut. la nostra dieta 

ha canviat. i els hàbits també. Mengem més i pitjor. Menys activitat física, 

dietes baixes en fruites i verdures i amb excés de proteïnes animals, més 

aliments processats i ultraprocessats, altament insans per la gran quantitat 

de greixos (trans i saturats), sal i sucres que contenen, en detriment dels 

productes frescos, etc. 

Per tots aquests motius, els estudis alerten que el model agroalimentari domi-
nant és insostenible i compromet greument l’accessibilitat a l’alimentació, 
la nostra salut i la salut global del planeta.

Parlem també sobre la pesca 
Perquè la seva industrialització i sobreexplotació, de la 

mà dels tractats internacionals que afavoreixen les grans 
potències mundials, juntament amb l’augment de la demanda, han 
provocat que les reserves de biodiversitat marina es trobin al límit 
del col·lapse. Això genera moltes problemàtiques ambientals i so-
cials en països on tradicionalment s’ha viscut de la pesca. Actual-
ment, en molts d’aquests països, com és el cas del Senegal, milers 

de persones es veuen obligades a migrar per la falta de peix.

Però és que a part de la sobrepesca, la biodiversitat marina 
es veu amenaçada pel canvi climàtic, la pesca il·legal, 

les espècies invasores i la degradació i contaminació de l’aigua. 
A més a més,  un 30% de la pesca mundial va destinada 

a la producció de pinsos i farines per a les granges 
i les piscifactories... Pensem-hi!



Un sistema agroalimentari (in)sostenible 18 primers plats

conrear un sistema 
alimentari sostenible

l’organització de les nacions Unides per a l’alimentació i l’agricultura va 

definir el sistema alimentari sostenible com aquell “que garanteix la segu-
retat alimentària i la nutrició de totes les persones de tal manera que no es 
posin en risc les bases econòmiques, socials i ambientals d’aquestes per 
a les futures generacions. Això vol dir que sempre és rendible, garantint 
la sostenibilitat econòmica; que ofereix amplis beneficis per a la societat, 
assegurant la sostenibilitat social; i que té un efecte positiu o neutre en els 
recursos naturals, salvaguardant la sostenibilitat de l’entorn” (Fao, 2014). 

Pel que fa a les polítiques alimentàries, el Pacte de Milà sobre polítiques 

alimentàries Urbanes,14 el Pacte verd15 i l’estratègia de la Granja a la taula 

(2020)16 o l’últim informe de l’iPcc sobre el canvi climàtic i la terra (2020),17 

entre d’altres, plantegen tot un seguit de mesures per construir un sistema 
més sostenible.

aquestes mesures es poden resumir en dos grans blocs: 

1 ESTrATègiES PEr A gArAnTir 
EL DrET A L’ALiMEnTACió SALuDABLE

 assegurar que totes les persones puguin alimentar-se en quantitat i qua-

litat suficients i puguin accedir a aliments sans, nutritius i sostenibles. 

Però no es tracta únicament d’un tema econòmic sinó també de tenir 

un entorn alimentari que influeixi positivament en el canvi d’hàbits i 

més educació amb un enfocament holístic sobre el sistema alimentari. la 

indústria i els preus de mercat han d’acompanyar l’accessibilitat de tota la 

població als aliments sostenibles, però també és una qüestió educativa 
de primer ordre, de tenir més coneixement i cultura alimentària. 
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2 ESTrATègiES PEr A MiTigAr LA PETJADA 
DEL SiSTEMA ALiMEnTAri En EL PLAnETA

 Per a mitigar la petjada del sistema alimentari s’han definit diverses 

estratègies, entre les quals volem destacar:

•  afavorir una dieta menys depenent de la proteïna animal i per tant, 

reduir significativament les emissions de gasos d’efecte hivernacle de-

rivats d’un sistema que prioritza la dieta basada en la ingesta excessiva 

de proteïna animal. canviar els patrons i apostar per dietes saludables 
i sostenibles d’acord amb la tradició mediterrània (on abunden els 

aliments d’origen vegetal —llegums, fruites, hortalisses i fruits secs—, 

amb petites porcions de peix, carns magres i ous).18

•  Promoure la producció agroecològica local i per tant reduir l’ús de fer-

tilitzants, pesticides i herbicides (els quals tenen un efecte nociu sobre 

els sòls, l’aire, l’aigua i la biodiversitat).

•  Recuperar els sabers tradicionals, posar en valor el paper de la dona 

i revaloritzar aliments i varietats locals.

•  Millorar el benestar animal a les explotacions de ramaderia intensiva. 

•  revertir la pèrdua de biodiversitat a través de les tècniques de pro-

ducció d’aliments respectuoses i la pesca sostenible.

•  Promoure els circuits curts de comercialització i reduir el transport 
d’aliments, afavorint la producció i el comerç locals i fent els transports 

més sostenibles.

•  Promoure l’economia circular.

•  reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments en tota la cadena. 

•  Afavorir la pesca artesanal en clau de sobirania alimentària i sostenibilitat 

marina. les tècniques de pesca artesanals, locals i respectuoses no són 

tan agressives com la pesca industrial i poden garantir la sostenibilitat 

dels recursos marins.

•  reduir els envasos d’un sol ús relacionats amb l’alimentació, especial-

ment els envasos i elements plàstics de tota la cadena de producció.

•  consumir productes frescos de proximitat i temporada.
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la sobirania alimentària  
és una estratègia impulsada pel moviment 

camperol Via Campesina19 l’any 1993. 

Planteja un model que es basa en l’economia social 
i solidària i prioritza el dret a decidir què es cultiva i què 
es menja. Es defineix com “el dret dels pobles a aliments 
nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de 
forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu 

propi sistema alimentari i productiu”. 

La Sobirania Alimentària dona prioritat a la producció i 
al consum local d’aliments. Inclou la lluita per la terra i la 
reforma agrària genuïna que assegura que els drets d’ús i 

gestió de la terra, territoris, aigües, llavors, bestiar 
i biodiversitat estiguin en les mans de qui 

produeix els aliments i 
no del sector empresarial.



21

la relació entre l’alimentació i la salut és evident: 

a través de l’acte d’alimentar-nos podem acon-

seguir els nutrients necessaris per a un bon estat 

de salut. De fet, alimentar-se inadequadament, 

és a dir, seguir una dieta no saludable (de mala 

qualitat, insalubre), és un dels principals factors 

de risc de salut i causa de malnutrició.20

Però, a més a més, tal com hem vist en el capítol 
anterior, seguir una dieta saludable no només 
serà beneficiós per a nosaltres sinó també per 
al planeta. 

Alimentació 
i salut
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alimentació i malnutrició

MALnuTriCió. Què significa “mala nutrició”? 
es presenta de múltiples formes. engloba la desnutrició (baix pes, retard en el 

creixement), la deficiència de micronutrients (vitamines i minerals) i la sobre-

alimentació (sobrepès i obesitat).21 en qualsevol de les seves formes, la malnu-

trició té efectes perjudicials en la salut. actualment, el món s’enfronta a aquesta 

doble càrrega de la malnutrició, és a dir, de desnutrició i sobrealimentació.22

concretament, el sobreprès i l’obesitat estan relacionats, juntament amb la 

manca d’activitat física (sedentarisme) i altres hàbits no saludables, amb l’apa-

rició de malalties no transmissibles (MnT).23 les Mnt comprenen problemes 

de salut crònics com la diabetis, malalties cardiovasculars i alguns tipus de 

càncer que són responsables del 71% de la mortalitat prematura al món.24

Malgrat la importància de seguir una alimentació saludable la realitat és que 

la malnutrició afecta infants i adults a tot el món. els factors que dificulten 

seguir una dieta de qualitat són diversos: la falta de disponibilitat i accés als 
aliments, la pobresa, l’oferta d’aliments malsans i superflus, la conducta 
alimentària, els efectes del canvi climàtic, entre d’altres.25

És així com al voltant de 200 milions d’infants estan desnodrits i presenten 

baix pes i retard en el creixement, mentre que 40 milions de nens i nenes 

menors de 5 anys pateixen sobrepès o obesitat.26

De manera paral·lela, les cultures alimentàries tradicionals, amb alt contingut 

d’aliments d’origen vegetal de qualitat, han patit al llarg del segle XX una trans-
ició cap a un model d’alimentació globalitzat: la dieta occidentalitzada.27 els 

motius d’aquest canvi dietètic estan associats a transformacions en els hàbits 

i en l’entorn: promoció i comercialització d’aliments hipercalòrics barats per 
part de la indústria alimentària, urbanització, manca d’activitat física, etc.28

aquest patró alimentari és insalubre, a més d’insostenible per a l’entorn, 

i es caracteritza per:

• alt consum de calories (hipercalòrica). 

• alt consum d’aliments d’origen animal, en especial de carn.

• alt consum d’aliments altament processats, ultraprocessats, que con-

tenen carbohidrats refinats, greixos no saludables, o de baixa qualitat 

nutricional, i sal i sucres i afegits.29

Davant d’aquest fet, cal revertir la ingesta excessiva d’energia, de greixos 
de baixa qualitat nutricional, els sucres lliures i la sal, alhora que s’afavo-
reix l’increment de consum de vegetals i fruites.30 i és que una alimentació 

saludable actua com a factor de prevenció de malnutrició i de les Mnt. en 

altres paraules, la malnutrició i les Mnt es poden prevenir.31
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 A la ciutat de Barcelona 3 de cada 10 infants de 3-4 anys i entre 4 
i 5 infants de cada 10 de 8-9 anys o dels adolescents menja davant 
d’alguna pantalla.33

 L’organització Mundial de la Salut recomana una ingesta 
de carn a la setmana no superior als 500 g. Tanmateix, 
al nostre país, n’ingerim 879 g/setmanals de mitjana.32 

500 g 879 g

 Entre la població infantil i adolescent de la ciutat de Barcelona, 
la freqüència recomanada de consum de carn s’incompleix en 
7 de cada 10 infants de 3-4 anys, entre 3 i 4 infants de cada 
10 de 8-9 anys i entre 4 i 5 de cada 10 adolescents.

adolescents

3-4 anys

8-9 anys

 A la ciutat de Barcelona l’obesitat és més freqüent entre 
els infants i adolescents d’escoles emplaçades en ambients 
desafavorits que entre els dels afavorits.

3-4 anys

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8-9 anys adolescents

Dades per a pensar
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Què són els aliments 
ultraprocessats?   

Són aquells que s’han elaborat industrialment, 
sovint amb molt poca matèria primera, que contenen  

additius i substàncies afegides, a més de sucres, greixos, sal, 
midons, etc. El consum freqüent d’aliments ultraprocessats 

es relaciona amb una pitjor qualitat de la dieta, 
ja que aquests aliments comporten una aportació 

elevada de sucre, sal, greixos malsans i 
altres substàncies i components poc recomanables. 

Pizzes precuinades, begudes gasoses, 
pastisseria industrial, nuggets de pollastre 

o de peix, hamburgueses, etc.  
en són alguns exemples.
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adoptar una alimentació 
més saludable

Una alimentació és saludable si seguim una dieta de qualitat.34 i una dieta 

de qualitat es defineix per ser: 

SuFiCiEnT en energia (proporciona les calories necessàries).

nuTriTivA (adequada en nutrients): Proporciona energia segons dis-
tribució recomanada de macronutrients (hidrats de carboni, proteïnes i 
greixos) i proporciona els micronutrients essencials (vitamines i minerals).

vAriADA en grups d’aliments (frescos, poc o gens processats).

una alimentació saludable comprèn la inclusió d’una sèrie d’aliments així 
com la reducció d’aquells no aconsellables (també anomenats malsans). 

D’igual manera, s’aconsella repartir els aliments en diversos àpats al dia, com 

per exemple 3 de principals (esmorzar, dinar i sopar) i 2 de complementaris 

(esmorzar, mig matí i berenar, a mitja tarda).36

Per a adoptar uns hàbits alimentaris saludables en el nostre dia a dia hi 

ha moltes propostes, sempre que compleixin amb les característiques ex-

plicades, com les pròpies d’altres cultures alimentàries tradicionals o l’ali-

mentació vegetariana. Una de les més conegudes en el nostre entorn és la 

dieta mediterrània, que es basa en el consum majoritari de fruites fresques 

i hortalisses del temps, llegums, fruita seca, cereals integrals (arròs, pasta, 

pa, etc.) i tubercles com la patata, l’oli d’oliva verge i, en menys quantitat 

i freqüència, làctics, peix i ous, seguit de carns (preferentment blanques i 

magres).37 

cal tenir molt present que hi ha diferents factors que influeixen en la pos-
sibilitat de seguir una alimentació saludable: la pobresa, la influència de 

la publicitat, la disponibilitat d’aliments. també l’equilibri emocional, tenir 

habilitats culinàries i la pràctica d’activitat física. 

Els hàbits alimentaris sans comencen en els primers anys de vida; la 

lactància materna afavoreix el creixement sa i millora el desenvolu-

pament cognitiu; a més, pot proporcionar beneficis a llarg termini, 

entre ells la reducció del risc de sobrepès i obesitat i de malalties 

no transmissibles en etapes posteriors de la vida. 

(OMS, 2018)

L’alimentació és suficient, completa i equilibrada 
quan cobreix, en les quantitats i proporcions idònies, 
les necessitats nutritives i calòriques que requereix 

l’organisme en les diferents etapes de la vida. 
Aquests nutrients han de provenir, sobretot, d’aliments frescos, 

poc o gens processats i principalment vegetals, i cal evitar 
els aliments amb baixa qualitat nutricional i les begudes 

alcohòliques. Una alimentació saludable s’ha de poder adaptar 
a les característiques individuals i també socials, culturals 

i de l’entorn. Però, a més, l’alimentació ha de ser satisfactòria, 
agradable i aportar plaer sensorial.35
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en resum, 
3 missatges clau 
per a seguir una dieta 
més saludable 

Recomanació de l’agència de salut Pública de catalunya a través de la guia 

alimentària “Petits canvis per menjar millor”. 

MÉS fruites i hortalisses, llegums i fruita seca (nous, ametlles, avellanes).

CAnviEM a aigua, cereals integrals (pasta, arròs, pa) i oli d’oliva verge.

MEnYS carn vermella i processada, sal, sucres i aliments ultraprocessats. 

a més, els aliments millor si són frescos, de temporada i de proximitat.
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Una dieta saludable

Font: agència de salut Pública de catalunya. 2019. Guia “Petits canvis per menjar millor”.
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Fins ara hem vist com la dieta predominant actualment, l’anomenada dieta  
occidentalitzada (pobra en vegetals, rica en proteïna animal, aliments ul-

traprocessats, sucre i sal), conjuntament amb el sedentarisme i el sistema 

agroalimentari insostenible, està causant danys catastròfics al planeta i és 

la causa de mort d’11 milions de persones a l’any (a tot el planeta), segons 

un estudi publicat el 2019 a la revista the lancet, elaborat per 37 experts i 

expertes de 16 països.38

aquesta comissió de científics i científiques tenia per missió respondre a la 

pregunta “Es pot alimentar una població de 10.000 milions de persones 
amb una dieta saludable i dintre dels límits planetaris?”.

i la seva resposta ha estat un gran SÍ.

sí, podem. Podem si tots i totes les habitants del planeta adoptem l’anome-

nada DiETA PLAnETàriA, reduint a la meitat la nostra ingesta de proteïna 

animal (en països rics) i duplicant el consum de verdura, llegums i fruita seca. 

D’aquesta manera, segons els estudis científics, hi hauria menys persones que 

moririen a causa de la malnutrició o les malalties no transmissibles i a més a 

més, hi hauria una reducció significativa de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, es protegiria la biodiversitat, i la qualitat del sòl i l’aigua.

aquesta dieta planetària s’assembla a l’anomenada popularment com dieta 
flexitariana, que es basa principalment en aliments d’origen vegetal (horta-

lisses i fruites, cereals integrals, llegums i fruita seca) però que ocasionalment 

pot incloure quantitats modestes de peix, carn (preferentment carn blanca) i 

productes làctics. cal reduir també el consum actual de vegetals amb midó 

(patata i altres tubercles, i blat de moro, principalment).

Cap a una dieta de salut planetària
aquesta dieta planetària s’il·lustra a través d’un plat que representa les propor-

cions ideals de cada grup d’aliments per al consum mitjà d’una persona, a més 

a més de respectar els límits planetaris. 

Font: comisión alimentos en el antropoceno: la comisión eat-lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.
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la piràmide de la salut planetària

aquesta piràmide representa gràficament 3 aspectes:

1 Prioritzar els aliments de qualitat i frescos, poc o gens processats i prin-

cipalment vegetals (hortalisses i fruites, cereals integrals, llegums, fruita 

seca i llavors). Prioritzar l’oli d’oliva i l’aigua a tots els àpats. Diversos 

cops a la setmana, de manera alterna, menjar proteïna vegetal (llegums 

i derivats com el tofu o el seitan), ous, peix blau i blanc, làctics, pollastre 

i altres carns blanques.

2 Els hàbits d’exercici i lleure saludable complementaris a l’alimentació, 

importants per a guanyar salut.

3 L’impacte ambiental de la producció d’aliments, que inclou: l’emissió de 

gasos d’efecte hivernacle (GeH)  i la petjada hídrica  (el consum 

d’aigua que s’utilitza en la producció d’aliments).

 a través de la piràmide podem observar que els aliments menys salu-

dables són els que tenen un impacte més gran en el medi ambient. Per 
això, alimentar-se de manera saludable és comprometre’s, alhora, amb 
la salut personal i la salut de la Terra.
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Raons per a reduir el consum de proteïna animal

Guanyar salut
el consum excessiu de carn vermella i 
processada associat a altres factors com 
la falta d’exercici, pot contribuir a gene-
rar obesitat, diabetis, malalties cardio-
vasculars, càncer, etc. a més, l’ús massiu 
d’antibiòtics en la ramaderia industrial 
pot afavorir el desenvolupament de 
resistències a aquests medicaments.  

Actuar davant l’emergència climàtica
la producció de carn és responsable del 
14,5% de totes les emissions mundials de 
gasos d’efecte hivernacle (equivalent als ga-
sos produïts per tot el sector de transports), 
segons estimacions de la Fao del 2016. 

Protegir el sòl i l’aigua 
Per a produir 1 kg de vedella es necessiten uns 15.400 
litres d’aigua i en canvi, per a produir 1 kg de verdura 
o fruita només se’n necessiten entre 200 i 900. a 
més, el model de producció industrial de carn va de 
la mà amb un model agrícola de monocultius per a 
la producció de pinsos en què es fan servir fertilit-
zants i plaguicides sintètics que contaminen el sòl, 
els aqüífers, els rius i oceans. els purins resultants 
d’excrements de vaques i porcs també són una font 
important de contaminació del sòl i l’aigua. 

Evitar  
la desforestació 
i protegir  
la biodiversitat
sabies que el 75% de totes les terres 
de cultiu del planeta estan destinades 
a produir menjar per als animals de 
ramaderia industrial? en convertir els 
hàbitats naturals, com selves i boscos, 
en terres destinades a la ramaderia o 
a la seva alimentació, s’està 
     condemnant a l’extinció a moltes 
      de les espècies que hi viuen.

Evitar desigualtats
el sistema alimentari globalitzat 
actual es basa en la generació 
de desigualtats miris on miris; 
des de l’apropiació de terres 
de cultiu en mans d’uns pocs 
fins a la sobreexplotació dels 
recursos naturals, que deixa la 
població local en mans de les 
multinacionals i els pactes insti-
tucionals. la producció de carn 
     és un dels elements clau 
       d’aquestes desigualtats.

Formar part de la revolució 
cada vegada hi ha més persones 
arreu del món que fan una dieta 
més vegetariana, flexitariana, vega-
na o altres variants de dieta amb 
poca carn. la idea de no menjar 
carn, o menjar-ne menys no és una 
moda passatgera, és una revolució 
alimentària que es viu a través del 
propi cos. Mai abans hem sigut tan 
conscients de les conseqüències 
dels nostres hàbits alimentaris per 
al planeta i per a la nostra salut. Ho 
hem d’aprofitar! Donem valor als 
petits canvis alimentaris de cada 
persona i sumem-los perquè siguin 
poderosos. 

Contribuir 
al benestar animal 
la ramaderia intensiva industrial es basa a 
alimentar i sacrificar als animals com més 
de pressa millor. això també és aplicable 
a la producció industrial d’ous i de làctics. 
afortunadament cada vegada hi ha més 
consciència i rebuig a aquesta situació. en 
el context europeu, sempre que puguem, 
triem aliments amb certificació de ben-
estar animal i provinents de la ramaderia 
extensiva i també aliments de ramaderia 
ecològica, que, més a més, alimenta els 
animals amb pinsos i farratges de cultiu 
ecològic i reglamenta el tractament veteri-
nari, la mida dels ramats i altres aspectes. 
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t’has preguntat mai què seria de nosaltres sense l’oxigen que rebem de 

les plantes i els arbres? sense els rius i els oceans? sense les abelles i al-

tres pol·linitzadors? o sense tota la xarxa de petits microorganismes que 

alimenten el sòl? 

Ens hem anat desconnectant de la naturalesa fins a tal nivell que hem 

oblidat que nosaltres també en som part. som éssers ecodependents, és a 

Som natura
dir, sempre hem format part d’un sistema en què uns depenem d’uns altres 

i la nostra vida hi està estretament lligada. Fa massa temps que vivim en el 

miratge de creure que la nostra espècie és millor i està per damunt de les 

altres. La relació de domini que mantenim amb la natura és insostenible. 

i com més ens hi allunyem, més dificultats tenim per a relacionar-nos-hi. És 

necessari un canvi profund per a desenvolupar una consciència de recipro-

citat i plenitud amb la natura i sentit profund de la vida. 
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recuperar el contacte amb la natura, com diu Heike Freire (2011), “és la base 

de l’amor per la terra, una actitud vital per a generar i transmetre coneixements 

que ens ajudin a portar vides sostenibles i assegurar d’aquesta manera la 

nostra supervivència en el planeta”. i hi afegeix: “la forma en què els 

infants aprenguin a estimar i respectar la terra, la manera en què 

eduquin sobre això els seus propis fills i filles, determinarà 

les condicions en què evolucionarà, en els propers anys, 

la vida a les nostres ciutats i llars.”

avui construir cabanes, pujar als arbres o sim-

plement jugar a l’aire lliure (i sols o soles) són 

experiències de les quals gaudeixen poc o 

gens els nostres infants i joves. Tancats a 
casa o davant de les pantalles, l’aïlla-
ment i la desvinculació del medi natural 
és cada vegada més gran. Per als adults 

també. aquesta ruptura contribueix a 

diferents malestars físics i mentals que 

Richard louv va definir amb el terme 

“trastorn per dèficit de natura” (2005). 

els símptomes més habituals del qual 

serien: estrès, ansietat, dèficit d’atenció - 

hiperactivitat, ritmes alterats, sensibilitat 

limitada, manca de moviment i sedenta-

risme. 

així doncs, com podem educar la infància (i 

reeducar-nos) perquè els sentits es despertin, per 

afavorir el vincle amb la natura i el desenvolupament 

saludable? 
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idees per a educar 
en el vincle amb la natura 

1 PASSAr TEMPS En ConTACTE AMB LA nATurALESA rEguLArMEnT. 

Perquè com diu David sobel (1996), “si volem que els infants es desenvolu-

pin saludablement hem de donar-los temps per connectar amb la natura i 

estimar la terra, abans de demanar-los que la salvin”. Deixem-los que abracin 

els arbres, que toquin les plantes i la terra, que observin els insectes, que 

es rebolquin per l’herba, perquè no es tracta de viure experiències extra-

ordinàries sinó d’afavorir que els infants juguin amb el que veuen. toquin, 

olorin, tastin, explorin, escoltin el món natural que els envolta de manera 

espontània, respectant els silencis i els ritmes de cadascú. 

2 ACTiviTATS A L’AirE LLiurE. Diferents estudis han conclòs que les ac-

tivitats a l’aire lliure i en espais naturals redueixen el risc de patir malalties 

mentals i augmenten la sensació de benestar i l’autoestima. sempre que 

puguem, traslladem els tallers i les activitats en espais oberts i a l’aire lliure 

i incrementem les sortides i excursions al camp i la muntanya. 

3 CuLTivAr un HorT, rEnATurALiTzAr ELS ESPAiS. actualment, vivim 

una autèntica revolució als patis de les escoles que bé podria estendre’s als 

esplais, a casa i als espais comunitaris. amb la idea de transformar els espais 

en jardins i/o horts, aquests es converteixen en espais verds de les ciutats, 

refugis climàtics i refugis de biodiversitat. a més a més, cultivar un hort en-

cara que sigui en un petit test és essencial quan volem apropar els infants a 

la natura i a l’origen dels aliments. És una eina pedagògica potentíssima. 

4 DESCoBrir ELS EnTornS SALuDABLES DE LA CiuTAT. els parcs 

urbans són espais idonis per a les sortides a l’entorn proper, en què apro-

fitarem els beneficis per a la salut i el benestar que ens aporta anar a la 

natura: descobrirem la flora, la fauna i tots els elements naturals que molt 

sovint tenim a prop de casa, l’escola o l’esplai però que no coneixem. 

espais i temps de natura
“Si volem que els infants es desenvolupin i creixin feliços hem 

de donar-los temps per poder connectar-se amb la naturalesa i 

estimar-la, abans de demanar-los que la salvin”. 

(David Sobel. Beyond ecophobia: reclaiming the heart 
in nature education.)

D’aquí la importància de crear condicions a l’escola, 

a l’esplai, a casa, perquè els infants s’apropin amb plenitud a la 

naturalesa i la visquin. Diu Sobel que explicar massa aviat els 

problemes mediambientals pot provocat l’efecte contrari: sentir 

la natura com un lloc hostil del qual cal allunyar-se. 
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cap infant sense natura39 

04

 ToT inFAnT 
HAuriA DE 

TEnir 
L’oPorTuniTAT 

DE:

visitar i descobrir llocs  
salvatges com ara prats, 
platges, dunes, boscos,  

matollars, coves, pantans, 
rius, muntanyes... Acampar 

sota les estrelles

Seguir 
un rastre

Pujar a 
un arbre

Explorar la natura 
del seu poble, 
ciutat o barri

Plantar 
arbres i flors

Jugar amb 
el fang 

en un rierol
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Moltes coses importants a la nostra vida tenen lloc al voltant del 
menjar. És una característica comuna a totes les societats i cultures. 

Ja des del naixement suposa el primer vincle social i emocional amb 

la mare, a través de l’alletament matern, i la família. el menjar sempre 

és present i de forma rellevant a les trobades, reunions i celebracions 

especials. Potencia les relacions socials, tan bàsiques i necessàries 

per a les persones. 

com veiem, el menjar és un acte carregat de sentit i significat que va 
molt més enllà de satisfer una necessitat vital. Fonamentalment és 

una activitat de socialització i comunicació, de plaer, d’unió i reunió, 

de donar i rebre, d’enriquiment de les relacions afectives i també de 

transmissió de cultura i tradicions. 

És extraordinària la diversitat de formes d’alimentar-se. Cada cultura té les 
seves pròpies tradicions, hàbits i normes relacionades amb l’alimentació: quins 

són aptes o no per al consum; com es cuinen; qui i quan es menja, gustos, etc. 

Molt més 
que menjar 
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Per exemple... sabies que a molts llocs dels estats Units no mengen carn 

de conill? Que a l’Àsia és habitual menjar aranyes, escorpins o larves de 

vespa? Que a Mèxic es cuinen molts plats tradicionals on l’ingredient 

principal són insectes com els cucs de maguey? o que al sud de l’Índia 

menjar amb les mans és un símbol d’amor pels aliments? 

D’altra banda, els grans canvis produïts durant el segle passat i l’actual 

pel que fa a la globalització, la industrialització de l’alimentació i els nous 

estils de vida han derivat en una sèrie d’impactes que han modificat 
substancialment els nostres hàbits i rituals culturals. Per un costat, 

la tendència a l’homogeneïtzació de la dieta i l’accessibilitat a una gran 

diversitat d’aliments durant tot l’any. De l’altre, viure cada vegada més 

lluny del camp, la urbanització, les transformacions en el món laboral, 

els canvis en la composició familiar, etc. han modificat la nostra forma 

de consumir. Comprem i mengem més productes processats i ràpids 
de cuinar. i de mica en mica els sabers culinaris i les formes de cuinar, 

en altres èpoques transmesos de generació en generació en el si de les 

famílies, s’han anat perdent. curiosament els productes de l’àmbit rural, 

“típics” i tradicionals són ara globalment idealitzats.40 

alguna cosa similar ha passat amb el temps i els espais que dediquem 
a menjar en família, cada cop més reduïts. i què diuen els estudis sobre 

això? en l’entorn familiar, compartir els àpats és un factor de prevenció 

i protecció per al desenvolupament i benestar dels infants. compartir 

els àpats en família ens dona l’oportunitat d’establir rutines saludables 

en relació amb l’alimentació. són, a més, oportunitats per compartir 

les experiències del dia, transmetre valors i enfortir els vincles afectius. 

l’àpat en família és, sense dubte, una experiència relacional educativa 

on els infants aprenen dels models dels adults. (Guia “Petits canvis per 

menjar millor”). 
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esprémer educativament els àpats 

 

• Potenciem sempre els àpats en família. 

• Evitem els estímuls tecnològics, com la Tv o els mòbils, durant l’àpat 
en família (per exemple, establir la norma de deixar tots els mòbils en 

un moble concret lluny de la taula on es menja en família). 

• La bellesa d’una taula ben parada. tenir cura de l’estètica de la taula i de 

com “vestim” els plats és important perquè estimula els nostres sentits, 

afavoreix un bon clima social i ens predisposa a l’acte de menjar.

• Establim torns de cuina i parar/desparar taula amb tots els membres 

de la família, adaptant les tasques a cada edat.

• gaudim de cuinar en família i ajudar els infants a estimar-la.

• Afavorim els hàbits saludables tenint sempre fruita i amanida a dispo-

sició i bevent només aigua durant els àpats.

• Pensem i organitzem els menús amb antelació, anticipar la compra i 

deixar plats preparats el cap de setmana.

• adaptem receptes tradicionals catalanes a les nostres necessitats i 

gustos i atrevir-se amb receptes d’altres cultures.

• Fem que les celebracions siguin divertides i saludables. aquí us deixem 

alguns consells que ens proposa el Departament de salut. 

A CASA
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• Donem valor i dotem de sentit qualsevol àpat. Mengem sense presses, en 

una ambient distès i relaxat. 

• tinguem cura dels petits detalls que aporten benestar i calidesa i impli-

quem-hi els infants. animem-los a parar una taula ben bonica, ideem quines 

altres coses necessitem perquè l’estona de menjar, esmorzar o berenar sigui 

agradable per a tothom. 

• Berenars i esmorzars saludables i sostenibles. Podem posar de moda 

portar fruita, fruita seca o altres aperitius saludables tenint cura de l’envasat 

perquè aquest sigui el més sostenible possible. 

• Promovem l’alimentació saludable quan organitzem una festa defugint de 

les begudes ensucrades, els snacks salats, la brioixeria i els ultraprocessats. 

Proposem-nos cuinar amb els infants alguns dels plats de la festa: petits 

entrepans, el pastís, sucs, etc. 

• Potenciem la compra de productes alimentaris en tendes locals, mercats 

i cooperatives de consum just i sostenible. 

• a l’esplai o l’escola, afavorim que tots els infants, tinguin l’origen cultural 

que tinguin, puguin compartir-lo amb el grup a través de la gastronomia. 

també que les famílies puguin participar en aquests intercanvis culturals.

• afavorim que tots els infants i joves tastin receptes de diferents cul-
tures i que la diversitat els enriqueixi, impregnant-los de tolerància, 

respecte i simpatia per les tradicions i costums que no els són pròpies. 

esprémer educativament els àpats

En LES ACTiviTATS DE LLEurE 
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ConTACTE AMB LA nATurA
Reconnecta’t amb la terra. 
anima’t a cultivar el teu petit 
hort i a rodejar-te de verd. 

Alimentació saludable i sostenible 
en 10 punts clau

DiETA PLAnETàriA 
incrementa el consum 
de vegetals, llegums, fruites, 
fruita seca i cereals integrals, i 
redueix el consum de proteïnes 
d’origen animal. 

EviTA EL MALBArATAMEnT 
Planifica les teves compres 
i porcions per evitar 
el malbaratament alimentari. 

ALiMEnTS DE 
TEMPorADA i ProxiMiTAT
sempre que puguis 
consumeix productes frescos 
de temporada i proximitat 
i afavoreix els de producció 
agroecològica.

CoMErÇ JuST i BEnESTAr AniMAL
busca l’etiqueta de comerç just 
en productes que per força es cul-
tiven en altres països (sucre, cafè, 
te, xocolata, etc.), i afavoreix així la 
sobirania alimentària. busca també 
l’etiqueta de benestar animal 
per a la proteïna animal.

EviTA ELS EnvASoS 
D’un SoL ÚS
Redueix embolcalls, plàstics i 
reutilitza tant com puguis els 
envasos reutilitzables.

ACTiviTAT FÍSiCA
Fer exercici físic cada dia i dur 
una dieta sana incrementa la 
nostra salut general.  

CuinA CASoLAnA
Recupera el plaer 
de cuinar els menjars i evita 
els aliments ultraprocessats.

àPATS En CoMPAnYiA
Menjar en companyia 
i família és salut 
i qualitat de vida. 

ACTuA PEr CAnviAr 
EL SiSTEMA AgroALiMEnTAri
coneix i defensa un sistema 
agroalimentari just i sostenible. 
sigues part del canvi.



Per què una proposta educativa al voltant de l’alimentació? 40 entrants

segons  
plats

educació per al desenvolupament sostenible

continguts i estratègies

eix d’animació
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Educació per al 
desenvolupament sostenible 

l’enfocament pedagògic que plantegem s’inscriu en el marc de l’educació 
per al desenvolupament sostenible (EDP) i la ciutadania global que planteja 

la Unesco. té com a objectiu principal la consecució, d’aquí al 2030, dels 17 

objectius de Desenvolupament sostenible.

l’eDP promou l’acció transformadora i l’apoderament de les persones per 

a esdevenir agents de canvi. Defensa la idea d’una educació centrada en 

el bé comú i en la co-construcció col·lectiva per a afavorir una renovació 

constant del món. aposta per la mirada crítica i també per la transformació 
dels entorns d’aprenentatge en els quals els infants aprenguin el que viuen 

i visquin el que aprenen.

en aquesta línia, tant l’aprenentatge experiencial com l’aprenentatge servei 

són estratègies que ajuden l’infant a connectar-se amb l’entorn, a fer-se 

preguntes i a plantejar-se maneres de contribuir-hi per a millorar-lo. 
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Dimensions de l’eDP 

DiMEnSió 
D’APrEnEnTATgE 

ConDuCTuAL 
Un enfocament didàctic orientat 

a l’acció transformadora. 
en aquest sentit, orientat a la 

construcció d’un nou estil de vida 
i de consum i a activar compor-
taments individuals i col·lectius 

coherents amb aquests. 

DiMEnSió 
D’APrEnEnTATgE 

CogniTiu
Promoure un canvi de cosmovisió 
basada en la consciència crítica 

sobre els reptes mundials actuals, 
recollits en els objectius de 

Desenvolupament sostenible, 
i les seves interdependències.

DiMEnSió 
D’APrEnEnTATgE 

SoCiAL i EMoCionAL 
concebre la ciutadania com aquella 

que es reconeix en termes 
d’igualtat, que pensa globalment 

i actua localment i que se sent part 
dels problemes mundials 

i part de les solucions. 

oDs 4 
educació 
de qualitat. 
Meta 4.7. 
D’aquí a 2030, assegurar que 

tots els infants adquireixin els 

coneixements teòrics i pràctics 

necessaris per a promoure el 

desenvolupament sostenible, 

entre altres coses mitjançant 

l’educació per al desenvolu-

pament sostenible i els estils 

de vida sostenibles, els drets 

humans, la igualtat de gènere, 

la promoció d’una cultura de 

pau i no-violència, la ciutadania 

mundial i la valoració de la 

diversitat cultural i la contribució 

de la cultura al desenvolupa-

ment sostenible.
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Continguts i estratègies

Mengem cada dia. És un fet quotidià a la vida dels infants i joves. Per aquest 

motiu, parlar de l’alimentació és una oportunitat d’aprenentatge extraor-
dinària. i encara ho és més en els espais educatius del migdia (menjadors 

a l’escola o als casals), o quan marxem de colònies i campaments, atès 

que són espais naturals per a treballar els hàbits alimentaris, a més de fer 

sensibilització sobre els impactes que genera l’alimentació des del punt 

de vista ambiental i social.

entre els continguts que trobareu en els requadres següents, volem des-

tacar l’hort i la cuina com a recursos pedagògics. apostem per fomentar 

el cultiu de petits horts per estimular el sentit profund d’estima a la na-

tura i per acostar la infància al coneixement dels aliments. i la realització 
d’activitats de cuina els ha de servir per aprendre i gaudir de l’elaboració 

del menjar, per comprendre la importància d’alimentar-se saludablement 

i per tenir una mirada crítica sobre justícia alimentària. 

Les activitats relacionades amb els continguts 
les trobareu al web de la proposta educativa 
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Quines temàtiques i quins objectius?

DrET A unA ALiMEnTACió SAnA 
i SoSTEniBLE

• Fam i pobresa. 

• vulneracions Drets.

• alimentació i gènere. 

• banc d’aliments.

• sobirania alimentària.

• Publicitat i alimentació.

• economia social i solidària.

ALiMEnTACió SALuDABLE  
PEr A LES PErSonES i EL PLAnETA
 • Alimentació, nutrició i salut: 

Hàbits, alimentació saludable. 

Dieta mediterrània. 

aliments frescos / aliments ultraprocessats. 

Riscos alimentació inadequada. 

• Alimentació i planeta:  

Petjada ecològica dels aliments. 

impactes consum de carn. 

Malbaratament alimentari 

• Concepte Dieta Salut Planetària. 

• ser capaç de crear una visió del món regida pels principis d’igualtat 
de drets i oportunitats i no discriminació. 

• ser capaç de sentir empatia, responsabilitat i solidaritat per les persones 
que pateixen fam i malnutrició.

• comprendre la necessitat de l’agricultura sostenible per a combatre la 
fam i la malnutrició arreu del món i mitigar els efectes del canvi climàtic. 

• saber interpretar i reconèixer els efectes de la publicitat i les estratègies 
per a promoure la salut i el benestar. 

• conèixer organitzacions, implicar-se i planificar activitats per a promou-
re l’economia social i solidària, lluita contra la fam al món, combatre la 
publicitat enganyosa, etc. 

• emetre valoracions crítiques davant dels efectes de l’alimentació sobre 
un/a mateix/a, les altres persones i el planeta.

• saber escollir l’alimentació més respectuosa amb la salut personal i el 
sosteniment del planeta i incorporar canvis en els hàbits. 

• Reconèixer la petjada ecològica (contaminació, canvi climàtic, deser-
tificació, desforestació, escalfament global, pèrdua de biodiversitat, 
etc.) que suposa el sistema d’alimentació i les formes de consum. 

• Planificar activitats i actuar a favor del foment de l’alimentació sana i 
sostenible.

o
b

je
ct

iu
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iu
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rEConnExió  
AMB LA nATurA

• espais naturals, verd i hort com a eina pedagògica. 

• ecodependència.

• origen i tipus aliments.

• tipus d’agricultura i ramaderia.

• benestar animal.

• agroecologia. 

gASTronoMiA CoM A FET  
SoCiAL, CuLTurAL i HiSTòriC

• la cuina com a recurs pedagògic. 

• Diversitat de dietes. 

• Diversitat de costums i gastronomia. 
cuines del món.

• cuina i ciència. 

• Hàbits a taula. 

• comprendre que som part de la natura i que la natura ens aporta el 
que necessitem. 

• Reconèixer l’impacte positiu del contacte amb la natura sobre la salut 
i el benestar general. 

• ser capaç de connectar amb les zones naturals locals i sentir empatia 
per la vida no humana a la terra.

• crear una visió de la pròpia vida en harmonia amb la natura.

• implicar-se, planificar activitats i actuar per a la conservació dels sis-
temes naturals dins els límits adients per a la vida humana.

• Gaudir de l’experiència d’alimentar-se i valorar positivament la dimensió 
social d’aquest acte. 

• ser capaç d’entendre una recepta i cuinar alguns plats d’acord amb 
capacitats pròpies. 

• Mostrar curiositat i apreciar la diversitat de costums alimentaris i culi-
naris que hi ha al món.

• Reconèixer l’impacte positiu per a la salut d’adoptar hàbits saludables 
(ritme de menjar, reducció del soroll, etc.) a taula. 

• assumir responsabilitats i saber col·laborar en les tasques rebutjant 
actituds sexistes. 

• Planificar activitats i actuar per recuperar els valors associats a l’acte 
d’alimentar-se. 
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Quines temàtiques i quins objectius?
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Podem cultivar arbres, 

enverdir les nostres ciutats, 

repoblar els jardins 

amb espècies silvestres, 

canviar les nostres dietes i 

netejar rius i costes.

Som la generació que pot 

fer les paus amb la natura.

nacions Unides en el Dia 

del Medi Ambient 2021.
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als esplais i espais educatius del migdia, aquestes temàtiques es poden vin-
cular al centre d’interès, a iniciatives d’aprenentatge servei, a setmanes 
temàtiques, etc. als centres de lleure d’activitat diària, es pot relacionar amb els 

diferents tallers que s’hi desenvolupen. Per exemple, aprofitar el taller de cuina 

per a introduir la vessant ambiental de l’alimentació. o fer origami de fruites 

i verdures al taller de plàstica. investigar sobre l’origen dels aliments al taller 

de ciència o muntar una petita peça teatral sobre la publicitat alimentària per 

desmuntar tòpics i tenir una mirada crítica sobre aquesta indústria. 

també tindrem molt present que tots aquestes temes i objectius s’han de 

compartir amb les famílies. De fet, és imprescindible comptar amb la seva 

corresponsabilització. Fer tallers, xerrades, generar espais eloqüents al 

centre i mantenir una comunicació regular amb elles a través de petites re-

comanacions sobre alimentació sana i sostenible són estratègies que poden 

funcionar molt bé. 
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Eix d’animació
la Xef Pota verda
la Xef Pota verda i una colla de personatges de diferents ecosistemes del 
planeta seran el fil conductor de les activitats i reptes per als nois i les noies 
de 3 a 12 anys. 

la Xef Pota verda és una jove aspirant a cuinera molt especial. Prové d’una 
saga de cuineres molt antiga. De petita es passava tot el dia entre olles i casso-
les, recollint de l’hort familiar herbes i verdures per fer els plats més saludables 
i saborosos que heu vist mai. va decidir que de gran seria cuinera. aquell dia la 
seva rebesàvia li va entregar uns objectes molt especials. el seu barret carxofa, 
que és tot un misteri, el davantal tot s’hi val i el cullerot comunicador. Des de 
llavors que ha après a comunicar-se amb les plantes, els aliments, els animals, 
en definitiva, amb tot el regne natural. D’un temps cap aquí, diferents éssers 
li han exposat els problemes que tenen. la Xef sap molt bé que per trobar les 
solucions necessitarà la implicació i el compromís de totes i tots.

aquesta aspirant a Xef ens transmetrà el seu amor pel menjar i la naturalesa i 
ens encoratjarà amb la seva energia i optimisme a fer petits canvis (poderosos) 
per transformar la nostra salut i la salut del planeta. 

     Menja sa per tu      
     i pel planeta! 
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els menja-reptes
aquesta proposta s’adreça als grups de joves i són activitats d’aprenentatge servei 
inspirades en la metodologia de les “caixes repte”. Plantegen l’exploració de diversos 
temes relacionats amb l’alimentació i la sostenibilitat a partir de la superació de proves 
i reptes. S’orienten a la mobilització i al compromís social.

alguns dels reptes proposats per al curs 2021-2022 són:

Repte 
Les cues de la fam

Planteja la col·laboració 
amb entitats del territori per 

recaptar aliments. 
s’inscriu en el marc de 

la celebració dels 
Drets de l’infant.

Repte Contagiem 
convida a la creació 

d’un kamishibai perquè 
els infants més petits s’apropin 

a la natura. es vincula 
amb la proposta 

de l’Hort.

Repte Sobreenvasats
interpel·la a l’acció per sensibilitzar 

sobre els residus que genera 
l’envasat excessiu dels aliments. 

es relaciona amb la segona 
campanya col·lectiva, #alnatural, 

que impulsarem en el marc 
del Dia Mundial del clima i 

d’adaptació 
al canvi climàtic.

Repte 
Aliments quilomètrics

Proposa col·laborar amb 
algun productor/a d’aliments 
local i l’organització d’un punt 

de circuit curt (o km 0) 
per donar a conèixer 

els beneficis del consum 
de proximitat.
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cada dia podem començar a viure d’una manera diferent i esdevenir ac-

tivistes per un món millor. no són necessàries grans gestes, però sí tenir 

l’interès i el compromís per fer petits canvis dia rere dia. les experiències 

que trobareu a continuació són una inspiració que ens ensenyen que hi 

ha altres formes d’alimentar-se més respectuoses amb el planeta.

     A les nostres mans
està emprendre nous camins! 

receptes 
transformadores
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Us recomanem molt tenir un hort perquè és molt guai 
menjar els teus propis productes, a més és bio i km 0... 
al nostre hort hi tenim maduixeres, plantes d’albergínia, 
tomateres, tomates xerri, pebrots, enciams, carbasses i 
carbassons... És molt guai tenir un hort, us ho recoma-
nem molt!

també hi ha molts trucs per a quan hi ha pugó... Pots fer 
infusió d’ortiga i cua de cavall o buscar larves de marieta, 
que es mengen els pugons.

tenim dues gallines que ponen cada dia un ou cada una. 
així no hem d’anar a comprar ous. les gallines val més 
tenir-les sense el bec tallat perquè si no no poden menjar 
bé els aliments que els doneu. són omnívores... els podeu 
donar petits insectes, les restes del dinar, les peles de frui-
tes i verdures...

Us recomanem tenir un hort perquè podeu menjar totes 
les verdures i fruites que vulgueu. també tenir gallines, 
perquè són molt simpàtiques i es poden acariciar.

ens encanta tenir hort i gallines!

Aina i gaël 
Pasquier gassó
7 i 10 anys

nosaltres tenim una taula de cultiu, plantem tomaque-

res, maduixeres i enciams de diferents tipus. el que més 

m’agrada és plantar les llavors.

em sembla que és important tenir un hort a casa per-

què així fem un món més sostenible i no et gastes 

tants diners.

aprens com creixen les plantes i és fàcil, divertit i guai, 

tenir un hort a casa.

Un hort al balcó

Abril gallardo Sala
9 anys
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la decisió? va ser arran d’una conversa amb una compa-
nya que és vegana i de llegir i informar-me amb diversos 
articles, vídeos, etc.

El canvi ha estat progressiu. Primer vaig deixar de consu-
mir carn en el sentit habitual, però sí que consumia plats 
preparats amb carn (caldos, estofats...) sense consumir-ne 
la carn pròpiament. Després vaig deixar també aquests 
preparats.

la dificultat? Realment hi ha moltes alternatives molt di-
verses, el pitjor ha estat seleccionar a poc a poc tots els 
productes dels supermercats. i, en l’àmbit social, m’he tro-
bat dificultats a la feina, ja que m’han posat algunes traves 
a l’hora fer-me alternatives a la carn.

continuo consumint peix i làctics (d’ous fa anys que no en 
consumeixo a causa d’una al·lèrgia). ara estic a gust amb 
la dieta actual, introduint-hi molts productes que abans 
consumia més ocasionalment (llegums, alguns produc-
tes derivats de la soja...) de forma més diària. l’oferta de 
productes vegetarians i vegans és molt extensa si saps 
buscar bé!

noto que amb la nova alimentació no em faig tants tips de 
menjar, que amb la carn sí que em passava més.

M’agradaria ser capaç de mantenir aquest estil de vida 
i, en un temps, plantejar-me consumir menys productes 
d’origen animal (llet i derivats, peix i derivats), però amb 
algun acompanyament professional.

Reduir el consum de carn

Dani Sotomayor Salado
esPlai esPURnes

la decisió la vaig prendre com a conseqüència d’informar-me 

sobre el tema, veure documentals com cowspiracy i llegir 

llibres com Por qué amamos a los perros, nos comemos a los 

cerdos y nos vestimos de las vacas. inicialment només volia 

reduir el consum de carn i ampliar el meu paladar envers les 

verdures, ja que no m’agradaven gens. Després d’informar-me 

vaig decidir que no volia participar en el sistema de la indústria 

ramadera.

el canvi va ser bastant ràpid. Des que vaig decidir reduir 

el consum de productes d’origen animal fins que vaig 

decidir deixar de consumir-ne van passar menys de dues 

setmanes. no em va resultar gens difícil, al contrari del 

que pensava. el més difícil per mi són els moments de 

reunions socials o menjar fora de casa.

La meva meta és seguir en aquest camí i millorar pel 
que fa al consum cosmètic i de moda. en aquest crec 

que encara estic acabant de fer la transició i que em 

queden molts canvis a fer.

Fer-se vegana 

Ester Silva Fernández
tècnica en oFeRtes 
i licitacions i MonitoRa 
De lleURe
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en pocs anys, a catalunya, les guies alimentàries d’etapa escolar han evolucionat 
considerablement, tant en relació amb les recomanacions de salut com de sos-
tenibilitat ambiental, i des de Fundesplai hem apostat per adaptar els menús 
escolars a aquesta realitat. 

Un exemple clar és que, en els últims cinc anys, en l’àpat de migdia hem reduït 
la presència de carn vermella (vedella, porc) en un 50% respecte al 2016. i per al 
pròxim curs serà d’un 75%. 

al mateix temps, hem incorporat la proteïna vegetal (llegums, inclosa la soja, i sei-
tan) com a segon plat als menús. algunes preparacions han sigut ben acceptades 
per nens i nenes. D’altres, no tant. Millorar aquest punt passa per diversificar les 
preparacions culinàries amb llegums perquè siguin atractives i alhora viables per 
al servei de cuina escolar. igualment, cal normalitzar els llegums com a principal 
font proteica d’un àpat del dinar.

a més, hem apostat per verdures i fruites fresques de temporada i de proximitat. 
també hem introduït iogurts sense sucre de producció ecològica, els quals, en 
no contenir sucres afegits, han comportat, generalment, que nens i nenes passin 
per un procés de familiarització amb el sabor propi del iogurt.

tots aquests canvis són ingredients necessaris cap a una dieta de salut planetària.

infants i joves, famílies, escoles i equips de Fundesplai. totes les persones que 
participen en el menjador escolar hem d’afavorir aquest canvi necessari.

assumint el repte 
d’una alimentació saludable 
i sostenible als espais 
educatius del migdia

raquel Moreno vicente, Laia Escolà Jordà 
i víctor rodríguez Diana
DePaRtaMent De QUalitat aliMentÀRia, 
Dietètica i nUtRició De FUnDesPlai 
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Des de ben petita m’ha agradat molt estar a l’aire lliure, en 
entorns naturals, independentment del temps que fes per-
què “no hi ha mal temps, sinó roba inadequada.” els primers 
records de la meva infància estan íntimament relacionats 
amb el joc a l’aire lliure. em recordo buscant fulles i pedres 
boniques, recol·lectant pètals de roses per poder vendre-les 
a la botiga que muntava amb les meves amigues.

ara, amb el pas del temps, acompanyant les famílies i els 
infants, com a educadora, tinc la certesa que la natura és 
un entorn privilegiat per a un desenvolupament harmònic 
i saludable. l’espai exterior possibilita satisfer les nostres 
necessitats, superar reptes i tenir llibertat de moviment. 

Poder gaudir cada dia amb el grup d’infants i les famílies 
d’un gran espai exterior amb vegetació és un regal preciós. 
Podem observar com la interacció quotidiana amb plantes, 

arbres, ocells i animalons té molts beneficis, tant per a les 
mares com per a les criatures. elles coneixen el món que els 
envolta a través dels sentits: tocant, observant, escoltant, 
tastant, explorant… el joc a l’espai viu es converteix en una 
magnífica experiència multisensorial. Per a un infant, cada 
dia és nou, diferent, ple de secrets i de noves descobertes, 
perquè a la natura tot canvia constantment i tot és viscut 
amb emoció. Un cargol sota d’una fulla, unes papallones 
blanques, un cuc llarg i negre, les petites formiguetes, un 
petit ocell, les granotes... “anem a veure les granotes?”, 
demanen els infants cada dia.

cal reivindicar el dret de tots els infants a gaudir diàriament 
en espais verds, reivindicar el dret a jugar en llibertat i a 
l’aire lliure. en definitiva, és vital que reconnectem amb la 
natura i hi recuperem els vincles.

anem a veure les granotes?

Ewa Sitko
DePaRtaMent 
De Petita inFÀncia 
De FUnDesPlai

gisela Balanya Pérez
DePaRtaMent 
eDUcació aMbiental 
De FUnDesPlai

Ja fa uns anys, unes deu famílies ens vam ajuntar per crear 
l’associació 3 Unces, amb l’objectiu de promoure una alimen-
tació ecològica i centrada en la proximitat. ens organitzem 
per fer compres conjuntes a la pagesia del baix llobregat de 
manera directa, sense intermediaris, i per repartir les cistelles 
de verdures i fruites entre les famílies. Un esforç de temps i 
organització que val la pena. els tomàquets, els enciams, els 
carbassons o les pastanagues que mengem són collides a 
un grapat de kilòmetres de les nostres cases, el mateix dia 
o just el dia abans. Han crescut sense productes químics ni 

herbicides. i han estat cultivades per pageses que tenen cura 
de la terra i de la nostra comarca. i si, són especialment bones. 
no hi ha color!

Mengem el que la vall baixa del Llobregat produeix cada 
estació i cada mes, i així en sabem més a prop del ritme de 
la natura. el que mengem també té a veure amb les gelades 
o les pluges torrencials... i cada setmana, quan ens arriba la 
cistella sabem que estem menjant de la millor manera possible 
per a la nostra salut i per a la de la terra.

alimentar-se amb productes ecològics 
i de proximitat i sense intermediaris
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Des de fa quatre anys la família ens vam proposar viure sense 
plàstics, ja que ens adonàvem que en tornar del supermercat 
havíem comprat més residus que menjar. Per tant vam co-
mençar a fer la prova de poder viure sense plàstic o amb el 
mínim possible, no sabíem fins on podríem arribar.

vam començar canviant alguns dels hàbits de consum per 
reduir els residus associats al dia a dia: comprar sempre 
amb bosses de tela i carretó, comprar a granel amb bosses 
de tela i aprofitar que vivim en un poble per a comprar 
directament als pagesos locals.

la segona acció que vam decidir és comprar amb carmanyola 
al supermercat: això ens va costar, ja que en viure en un poble 
i tenir poca oferta no va ser fàcil. vam decidir parlar amb els 
encarregats per explicar-los el perquè i vam aconseguir-ho: 
embotit, carn i peix en carmanyola.

el pa sempre al forn i amb bossa de tela, i evidentment 
bevem aigua de l’aixeta amb un filtre de carbó actiu 100% 
natural.

el que més ens ha costat és la reducció de plàstics d’estris 
de neteja i higiene personal, ja que no teníem a la vora cap 
botiga amb aquesta oferta. Però per sort, la iaia es va animar 
a aprendre i ara ens fabrica tots els productes de neteja 
(aprofitant sempre els mateixos envasos) i també ens fabrica 
gel sòlid, xampú sòlid, crema hidratant...

Per què és important reduir-ne l’ús? Perquè el consum 
abusiu de plàstic és absolutament perjudicial per al medi 
ambient: és un material que no es biodegrada, contamina 
els oceans, posa en perill la vida de moltes espècies i resulta 
molt complicat de reciclar. 

viure amb menys plàstic

vívian Escoda Pinyol 
DePaRtaMent 
eDUcació aMbiental 
De FUnDesPlai

Alba Salvador
escola MontessoRi 
De RUbÍ

el projecte ha apostat per transformar un espai comú tot 
donant vida a l’hort i atorgant-li un altre rol dins del centre. 
aquesta zona de l’escola l’ha pogut gaudir tot l’alumnat, però 
en concret, ha sigut un espai que han cuidat els infants del 
cicle infantil, en especial els cursos de P4 i P5.

Primer de tot es van fer tasques de neteja de plantes adventí-
cies i adob del sòl i posteriorment es van començar a plantar 
hortalisses de temporada.

l’espai de l’hort ha sigut un lloc on els infants han pogut conèi-
xer i identificar les hortalisses que ells mateixos havien plantat, 
també ha sigut molt interessant veure’n i comprovar-ne el 
creixement, des de la plantació a la floració i fins a la recol·lecta 
de fruits. Un altre estímul al qual hem volgut donar valor ha 
estat la fauna que habita l’hort. al llarg d’aquest projecte els 

infants han pogut anar adquirint coneixements d’identificació 
i respecte cap a insectes i altres animals vertebrats (ocells i 
petits rèptils) aprenent les respectives sinergies que hi ha 
d’haver entre flora i fauna dins de l’hort.

creiem que accions com aquesta són de vital importància 
en els centres educatius, ja que permeten que les noves 
generacions prenguin consciència i valorin els aliments. 
alhora els ensenya a tenir cura de les plantes i, per tant, a 
valorar més allò que mengem.

D’aquesta manera aprenen a valorar els aliments i a com-
prendre com n’és d’important fer-ne un bon ús i consumir 
productes de proximitat i de temporada per millorar la petjada 
ecològica. Per fer entre tots i totes un món més sostenible i 
més just per a tothom.

Hort a l’escola Montessori
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