
VAS DE SOBRAT?
Al vostre centreSegon Cicle d’E.S.O.

Prèviament a l’activitat caldrà que els alumnes s’organitzin per a preparar un  esmorzar compartit 

pel dia de l’activitat (és important que sàpiguen que compartirem un esmorzar però que 

desconeguin la temàtica del taller).

El dia de l’activitat, la primera part consisteix en realitzar aquest esmorzar comptabilitzant 

prèviament la quantitat de menjar que hem comprat. Un cop acabat l’àpat analitzarem la quantitat 

de menjar que hem consumit i la quantitat que n’ha sobrat. També farem una avaluació de la 

quantitat de residus que ha generat aquest esmorzar.

Amb totes aquestes dades reflexionarem sobre el malbaratament alimentari al nostre país i arreu 

del Món i sobre com prevenir-lo. Pensarem com podríem haver organitzat el nostre esmorzar per 

tal de minimitzar la quantitat de residus generats i d’aliments sobrants i extrapolarem aquestes 

idees als nostres hàbits quotidians.

OBJECTIUS

• Organitzar un esdeveniment compartit.

• Analitzar la previsió d’aliments què s’ha fet i comparar-la amb els aliments que hem consumit.

• Calcular els residus que ha generat el nostre esmorzar.

• Conèixer el malbaratament alimentari.

• Reflexionar sobre el malbaratament d’aliments al nostre entorn proper.

• Reflexionar sobre el malbaratament d’aliments arreu del món.

• Recollir propostes de planificació de la compra i la cuina.

• Extrapolar aquesta situació als hàbits quotidians.

• Conèixer aquesta realitat a la nostra població: entitats socials que gestionen el menjar sobrant, 
menjadors socials, etc.

CONTINGUTS DESTACATS

• El malbaratament alimentari.

• Reaprofitament d’allò que sobra.

• Residus que genera la nostra compra.

• Petjada dels nostres hàbits de consum.

• Planificació de què comprem i què mengem.

• Reflexió sobre els hàbits quotidians vers els aliments i el seu malbaratament.

• Entitats del nostre entorn que treballen aquest tema.
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QUÈ FAREM?

Estructura de l’activitat

L’activitat consisteix en una sessió al centre d’una hora i mitja a dues hores de durada, dinamitzada 
per un educador de Cel Rogent. La present guia didàctica ajuda al mestre a integrar l’activitat en 
el treball realitzat pel grup, realitzant un treball previ i posterior a l’activitat.

Desenvolupament de l’activitat

Prèviament a l’activitat cal que els alumnes s’organitzin per a preparar un  esmorzar compartit pel 
dia de l’activitat (és important que sàpiguen que compartirem un esmorzar però que desconeguin 
la temàtica del taller).

L’activitat comença amb aquest esmorzar, havent comptabilitzat prèviament la quantitat de menjar 
que hem comprat. Un cop acabat l’àpat s’analitza la quantitat de menjar que hem consumit i la 
quantitat que n’ha sobrat. També es fa un càlcul de la quantitat de residus que ha generat aquest 
esmorzar.

Amb totes aquestes dades obtingudes reflexionarem sobre el malbaratament alimentari al nostre 
país i arreu del Món, amb el suport de materials gràfics i dades a nivell mundial sobre el tema.
Per tal de prevenir aquest malbaratament, pensarem com podríem haver organitzat el nostre 
esmorzar per tal de minimitzar la quantitat de residus generats i d’aliments sobrants.

Finalment, extrapolarem aquestes idees als nostres hàbits quotidians i reflexionarem sobre la 
incidència que tenen les nostres accions i decisions individuals.

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Aquesta activitat és una eina que teniu a disposició per tal d’integrar-la en els continguts que 
treballeu durant el curs. A continuació trobareu diverses propostes, adaptables als diferents 
nivells, que us poden ajudar a aprofitar-la al màxim.

Abans de l’Activitat:

•  Doneu als vostres alumnes la consigna que han d’organitzar-se per a preparar un esmorzar 
compartit. No els doneu més informació. Deixeu que ells es gestionin què porten, quan es 
gasten, si es reparteixen per grups, ...

Després de l’Activitat:

• Recordeu l’activitat i els conceptes apresos. Consolideu els aprenentatges i relacioneu-los 
amb el que heu treballat a classe.

• Valoreu quins residus es fan cada dia amb l’esmorzar al centre i quins podríeu prevenir.

• Valoreu quant menjar sobra cada dia amb l’esmorzar al centre i com es podria minimitzar 
aquest malbaratament.

• Al cap d’uns dies repetiu l’esmorzar compartit intentant minimitzar el malbaratament i els 
residus generats. Compareu amb el del dia de l’activitat.

• Visiteu alguna entitat social que treballa el tema. Concretament, a Valls:
- Càritas Arxiprestal té un programa d’aprofitament d’excedents d’aliments de supermercats 

i altres procedències. Podeu demanar-los una xerrada al vostre centre, o bé una visita a 
les seves instal·lacions, per conèixer directament aquesta tasca. Contacteu-los a caac@
caritasdtarragona.cat o al 977.604.303
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- L’Associació solidària La Taulada gestiona un menjador social en el que s’aprofiten excedents 
d’aliments de supermercats, retauració o altres procedències. Podeu realitzar una visita a 
les seves instal·lacions i, fins i tot, realitzar alguna tasca de voluntariat per part dels vostres 
alumnes. Contacteu-los a lataulada@gmail.com o al 977.622.226 / 622.300.012

INDICACIONS PRÀCTIQUES

Durada
Dues hores.

Espai necessari

L’activitat es pot fer a l’aula habitual del grup. 

Cal preparar un espai per a posar-hi els aliments de l’esmorzar.

Material necessari

L’escola no ha de preparar cap material específic per al taller.

Els alumnes han d’haver organitzat un esmorzar compartit.  

Suport i implicació

’activitat és conduïda per un educador de Cel Rogent, però és necessària i imprescindible la 

vostra presència i col·laboració per aconseguir uns òptims resultats pedagògics.


