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Què

Què volem?
Contribuir a generar un canvi de 
valors relacionats amb el dret a 
l’alimentació que ens permeti 
caminar cap a un model de 
desenvolupament social, ambiental 
i econòmic més just i sostenible

Què hem aconseguit?
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social
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d’aliments

100%

Promoure la reflexió de 408 alumnes
 i 28 mestres al voltant de les 

conseqüències del nostre model 
alimentari actual i introduir 

alternatives per afavorir un model de 
desenvolupament 

més just i sostenible

considera que el projecte ha desenvolupat activitats adaptades a les necessitats i 
línies de treball de l’escola i que s’ha desenvolupat de manera col·lectiva

62% considera que el projecte ha contribuït a sensibilitzar sobre el dret a l’alimentació, 
el consum responsable, la producció d’aliments i l’agroecologia

de l’equip docent ha puntuat la motivació de l’alumnat entre bastant i molt79%

44% del professorat considera que els ítems amb majors grau d’apoderament durant el 
projecte són la petjada ecològica i desenvolupament sostenible

és la nota amb què les famílies puntuen l’aprenentatge dels seus fills i filles en relació 
al projecte sobre el dret a l’alimentació

8,8

Segons l’Informe d’Avaluació de l’equip docent, 
elaborat a partir de les enquestes realitzades per 8 mestres de l’escola

Organitza: Col·labora:

+8 la petjada ecològica i les alternatives sostenibles de consum al barri són els ítems amb 
més valoracions superiors a 8 punts sobre 10 per part de l’equip docent

61% de l’alumnat de 3r i 4t considera que la visita al Parc Agrari ha sigut l’activitat més 
satisfactòria, la més ben valorada entre l’alumnat



SETEMBRE - OCTUBRE

L’equip de coordinació docent es reuneix per definir el Pla d’Acció per al curs 2016-2017.

•	 S’introdueix	la	Kuka	com	a	fil	conductor	del	projecte	de	centre

•	 Es	duu	a	terme	un	taller	de	formació	amb	tot	l’equip	docent	implicat	en	el	projecte	sobre	
la	 dimensió	 ambiental,	 econòmica	 i	 social	 de	 la	 sostenibilitat,	 la	 situació	 de	 les	 dones	
en	l’actual	sistema	agroalimentari	i	l’agricultura	ecològica	com	a	alternativa	sostenible	a	
l’actual	model	industrial

•	 S’estableixen	 tallers	 i	 activitats	 adaptats	 a	 l’edat	 de	 l’alumnat	 i	 a	 les	 característiques	
específiques	dels	diferents	cicles	educatius

SETEMBRE
L’equip	docent	participa	al	taller	fomatiu	a	càrrec	de	la	tècnica	d’Educació	de	Desos	
sobre	 el	 Dret	 a	 l’Alimentació	 i	 les	 seves	 conseqüències	 socials,	 econòmiques	 i	
mediambientals.
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L’EQUIP DOCENT
El projecte treballa per formar i 

enfortir les capacitats de l’equip 
docent, oferint eines i recursos per 

al seu  empoderament en l’aplicació 
de l’Educació per a la Justícia 

Global a les aules

•	 7 de cada 10 persones que passen fam són dones, nens i nenes

•	 El 80% de les persones que pateixen fam al món viuen en zones rural, de les quals el 50% són 
petits agricultors

•	 1.200 milions de persones viuen en situació de pobresa extrema i desnutrició en un planeta on 
produïm el doble dels aliments que necessitem

•	 De les persones que viuen en situació de pobresa i risc desnutrició arreu del món, el 70% són 
dones

•	 El 20% de la població mundial consumeix el 80% dels recursos del planeta

El 100% dels docents reben un dossier per poder ampliar la seva formació

Què hem après?



OCTUBRE6

LA KUKA
La Kuka, una dona agricultora de San 

Miguelito (Nicaragua), apareix per 
sorpresa a l’escola. Demana ajuda a 

l’alumnat per descobrir si les fruites i 
verdures de l’escola provenen d’un país 

llunyà com el seu o proper

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

La Kuka ensenya a l’alumnat el vídeo “Tierra fértil”, rodat a San Miguelito (Nicaragua) i on 
apareix el menjador infantil de l’escola del poble per mostrar que l’alimentació que tenen a 
Nicaragua és diferent de la catalana.

1a MISSIÓ! Els nens i nenes també van estampar les 
fruites i verdures del menjador de l’escola que 
havien investigat per la missió de la Kuka

L’alumnat de Cicle Superior va fer una 
recerca dels proveïdors que portaven 
productes al menjador escolar

Esbrinar l’origen de les fruites 
i verdures que els nens i nenes 

mengen al menú de l’escola

1r, 2n i 3r

Descobrir per què mengem tanta 
varietat de fruites i verdures al 

menú escolar enlloc d’alimentar-nos 
només dels productes de l’hort

4t

5è i 6è Investigar la cadena que 
segueixen els aliments abans des 
de	l’origen	fins	a	arribar	al	plat



La Kuka torna per visitar els nens i nenes de l’escola. Aquesta vegada ve a recollir les 
investigacions de l’alumnat sobre les fruites i verdures del menjador i n’escull tres 
perquè els infants busquin nova informació per millorar el mapa.

NOVEMBRE11

2a MISSIÓ!

Gràcies a l’ajuda de l’alumnat, la Kuka ja coneix l’origen de les fruites i les verdures del 
menjador. Però, quina contaminació provoquen els viatges que fan els productes? 
Els més grans ho han descobert i li expliquen.

NOVEMBRE15

Calcular la petjada ecològica:
investigar la distància des de l’espai 

productor fins a l’escola i la contaminació 
que se’n desprèn segons el vehicle

MAIG29
La darrera visita de la Kuka serveix com a comiat perquè se’n torna a Nicaragua amb 
la seva família i també com a agraïment a totes les nenes i nens per haver participat 
en les missions que els va encarregar.

LA KUKA

Buscar etiquetes a casa i al 
mercat	per	escurçar	els	fils	dels	

productes del mapa

1r, 2n

Esbrinar com viu la pagesia que 
cultiva aliments de proximitat i 

descobrir on treballen

3r i 4t

5è i 6è
Descobrir la contaminació que deixen les 

fruites i verdures i visitar el barri per veure si 
podríem tenir aliments de més a prop



QUÈ MÉS HEM FET?
L’alumnat de Cicle Inicial ha participat en un taller de preparació i elaboració de 
panallets. Coincidint amb la celebració de la Casatanyada, les nenes i nens de 1r i 2n 
s’han posat a treballar per preparar uns panallets boníssims.

OCTUBRE27

Amb el suport d’en Jordi, els més grans de l’escola han treballat en un joc de rol sobre 
la pagesia per veure la realitat social i econòmica que viuen els pagesos si venen 
directament a mercat, a una fruiteria o a una gran superfície d’un supermercat. Els 
infants també han jugat al joc del rellotge per esbrinar tota la informació que es perd 
durant les cadenes llargues d’intermediaris.

NOVEMBRE17

Les nenes i nens de 3r i 4t han descobert la història i les característiques del pebrot  
italià gràcies a la narració de  la Rosa. L’alumnat també ha enganxat gomets negres 
als pebrots que han estampat per simbolitzar la contaminació que pateixen durant el 
trajecte del camp a la taula.

NOVEMBRE21

Després de preparar les entrevistes, l’alumnat de Cicle Superior ha fet una sortida al 
barri per conèixer espais de consum responsable propers a l’escola. Els infants de 
5è han visitat la cooperativa l’Economat Social i la fruiteria Terra Mullada. En canvi, 
els de 6è han passat per la fruiteria Capità Enciam i per l’Associació Panxa Contenta.

DESEMBRE1



MAIG
Els nens i nenes de Cicle Inicial han participat en un taller de germinats. L’alumnat 
han après a sembrar llavors de carbassa i també han descobert com es planta el 
planter de cogombre i de tomàquet.
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L’alumnat de 1r i 2n ha fet un recorregut pel mercat municipal de Sants i s’han aturat 
a les diferents parades per descobrir com treballen i preguntar per l’origen de tres 
productes: els enciams, els pebrots i el raïm.

QUÈ MÉS HEM FET?

La revista del l’escola La Voladora ha parlat del projecte que duen a terme 
tots els cursos de Primària sobre el Dret a l’Alimentació i la sostenibilitat 
mediambiental. La presentació parla de les visites que ha anat fent la Kuka al 
centre i de les activitats que ha dut a terme l’alumnat.

Gener
- 

Març

ABRIL
Els nens i nenes de 3r i 4t han participat en una excursió al Parc Agrari del Baix 
Llobregat per apropar-se a la pagesia i conèixer com es treballa en agricultura 
ecològica. L’alumnat ha après a plantar tomaqueres, han tret les males herbes, han 
sembrat pipes de carbassa i han collit enciams que s’han endut cap a l’escola.

20DESEMBRE7



L’alumnat de 5è i 6è també ha visitat el Parc Agrari per esbrinar com treballen els 
pagesos i per aprendre a plantar bledes, veure com funcionava el sistema de rec i 
descobrir com fer front a l’escarabat de la patata.

18

Les nenes i nens de 4t i 6è han participat en un taller de conserves. L’alumnat ha 
elaborat melmelades de préssec perquè les fruites no es facin malbé i han descobert 
quins productes necessiten per fer-les.

QUÈ MÉS HEM FET?
MAIG

MAIG26

Activitats de consciència global

Activitats de transformació local

- Visitem la cuina de l’escola i agafem etiquetes dels productes per 
investigar de quin lloc provenen

- Esbrinem com són les fruites i verdures que mengem a l’escola i 
qüestionem si són de temporada i ecològiques
 
- Participem en un taller del joc de rol de la pagesia per descobrir el procés 
que segueixen els aliments des de la collita a la venda i els intermediaris 
que hi intervenen

- Calculem la petjada ecològica per conèixer la contaminació que deixen 
els productes fins a arribar a l’escola

- Ens convertim en experts sobre el pebrot i descobrim la seva història i 
les seves característiques

- Desvestim aliments per comprovar el procés que recorren els productes 
fins al consumidor final

- Visitem el mercat i altres espais de consum responsable del barri per 
descobrir d’on vénen els productes que s’hi venen i també trobar llocs 
on anar a comprar que respectin la temporalitat i la proximitat 

- La masovera visita l’alumnat de Cicle Infantil i els explica contes sobre 
les fruites i verdures

- Treballem la cuina de productes de temporada amb tallers d’elaboració 
de plats artístics i de batuts naturals per fer el consum de fruites i verdures 
més divertit

- Cultivem verdures al Parc Agrari del Baix Llobregat i descobrim com 
treballen els pagesos i pageses que treballen en una zona molt propera 
a l’escola



Organitza: Col·labora:

100%

1.489
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80%

48%

agents transformadors del territori representats per 63 persones 
han participat directament en activitats i tallers implementats amb 
l’escola Cavall Bernat

dels 135 alumnes del centre han participat en el projecte El Dret a 
l’Alimentació al Sud i al Nord, consciència global i transformació local

persones	alienes	al	centre	han	sigut	beneficiàries	del	projecte,	més	
del 100% del que s’havia plantejat inicialment

dels i les mestres consideren que el grau d’apoderament sobre eines i 
metodologies per donar continuïtat al projecte és bastant

de les famílies de l’alumnat de l’escola han participat en el projecte

654 persones han rebut informació del projecte de manera directa i han 
participat de la seva experiència


