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Com podem crear una dieta sana i econòmicament 
assequible? 

Objectius  

Procedimentals:  
-Ser capaç de buscar, seleccionar i sintetitzar la informació necessària per elaborar 
arguments sòlids i ben fonamentats. 
Actitudinals:  
-Saber respectar els torns de paraula, els arguments i les opinions dels altres. 
Conceptuals:  
-Conèixer el funcionament de l’agricultura industrial i l’ecològica, les seves 
característiques i els processos de distribució alimentària.  
-Conèixer les característiques d’una dieta variada, sana i equilibrada. 

Descripció de la proposta  

l’objectiu que ens proposem es analitzar tant el model ecològic com el model industrial 
actual de producció i distribució d’aliments, tenint en compte el cost dels aliments en 
cadascun d’ells i si es possible una alimentació adequada, sana i assequible 
econòmicament. Es farà una recerca d’informació i es prepararà un debat on s’haurà de 
defensar, mitjançant arguments fonamentats en la recerca realitzada, un col·lectiu concret 
relacionat amb el món de l’alimentació.  

Aspectes didàctics i metodològics  

Durant la proposta es treballarà per grups, concretament cinc. Cada grup assumirà el rol 
d’un personatge i tindrà una carpeta amb tota la informació necessària per dur a terme la 
recerca. Els personatges o col·lectius seran els següents: nutricionistes, pagesos 
ecològics, pagesos industrials, petits comerciants i empresaris d’alimentació.  

 Recursos emprats  

● Ordinadors 
● Enllaços web 

-Xarxa de pagesos agroecòlogics de Catalunya: www.pagesosagroecologics.com 
-El blog del mercat ecològic: http://www.ecomarket.es/ecoblog/ventajas-e-inconvenientes-de-los-
productos-ecologicos/ 
-Projecte Km-0: http://www.km-0.cat/ 
-Empresa alimentària, Nestle: www.nestle.es 
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-La producció d’aliments: http://www.slideshare.net/mbanere6/aliments-presentation 
-Canal salut de la Generalitat de Catalunya: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/alimentacio/ 
 
● Articles 

- Pensem el què mengem. (Document de la Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural) 
-Els transgènics, la ciència que envaeix l’alimentació / Inconvenients dels transgènics/Beneficis dels 
transgènics 
-L’alimentació del futur ja és aquí (Article publicat al diari ARA) 
-Per Nadal i tot l’any, alimentació saludable (Article publicat al Diari ARA) 
 
● Vídeos 

-¿Qué es la agricultura ecológica?: https://www.youtube.com/watch?v=S-dLAdHYgKw 
-Presentació del producte local: https://www.youtube.com/watch?v=-7gJusYQbzc 
-Transgènics a la carta, Què Qui Com: https://www.youtube.com/watch?v=jCJ7nzcIhoo 
 -Los diez compromisos de Nestle: https://www.youtube.com/watch?v=V-YYzEhetJM 
-Alimentació i vida sana: https://www.youtube.com/watch?v=C9lNTwZvPMI 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Continguts  
• Identificació i justificació dels hàbits de descans, d’exercici físic i l’alimentació variada i 
equilibrada per a una vida saludable. 
• Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la 
pròpia.  
• Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. 
• Expressió de sensacions i emocions personals, així com respecte davant de les dels 
altres 
 
Competències: Dimensió salut i equilibri personal  
• Competència 6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb 
coneixements científics, per aconseguir el benestar físic. 
• Competència 7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i 
aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència. 
• Competència 8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per 
a la prevenció i guariment de malalties. 
• Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior, 5è.  
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Documents adjunts  

● GuiaAmpliada.pdf 
● GuióAlumnat.pdf 

Autoria  

Marta Vilamú Clemente i Jaume Martinez López, a l’escola Fluvià de Barcelona.  


