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QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UN PRODUCTE ECOLÒGIC I UN 
QUE NO HO ÉS? 

 

Objectius 

- Investigar sobre els productes ecològics. 
- Observar  les diferències físiques entre els productes ecològics i uns que no ho són forma, 

gust, olor, germinació, descomposició) 
- Recerca sobre l’acreditació dels productes ecològics i mètodes alternatius. 
- Investigar la venta dels productes ecològics i la diferència de preus. 

Descripció de la proposta 

 Activitat científica per cicle mitjà sobre la diferències entre uns productes ecològics i uns que no 
ho són. 
A partir de la paraula “BIO” fer una investigació a través de la visita dels supermercats i mercat del 
barri, recerca d’informació sobre la sostenibilitat i acreditació dels productes ecològics a 
l’Ecometropolis de Santa Coloma de Gramenet i observació de les diferències físiques dels 
productes ecològics respecte d’altres.   
 

Aspectes didàctics i metodològics 

Contextualització: partir d’una pregunta “Què és un producte “BIO” o “ECO”? “. 
Temporalització: 2 mesos (1 o 2 sessions setmanals) 
Agrupament: grups de 4 o 5 alumnes 
Activitats experimentació: Observació de les diferències físiques dels productes, visita del mercat 
del barri i supermercats, visita de l’hort urbà de l’Ecometropolis, recerca d’informació de 
l’acreditació dels productes ecològics i mètodes alternatius. 
 

Recursos emprats 

      - Materials:  
Fruites ecològiques i no ecològiques (comprades al mercat i supermercat) 
Graelles d’observació 
Rúbrica d’avaluació 
Notícies i articles: 
 (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/plantes-que-ajuden-a-combatre-plagues-
plagues/video/5656612/) 
Com és que planten rosers al costat de les vinyes? 
Què hi fan aquestes flors al costat de l’hort? 
      - Visites:  
Mercat del barri i supermercats. 
Hort urbà de l’Ecometropolis de Santa Coloma de Gramenet. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/plantes-que-ajuden-a-combatre-plagues-plagues/video/5656612/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/plantes-que-ajuden-a-combatre-plagues-plagues/video/5656612/


 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

 Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi:  
 
Dimensió 1 Món actual: 
1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 
4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els 

configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 

 

 Continguts:  

- Caracterització de la funció de nutrició en els animals i les plantes 
- Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.  
- Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de 
respostes coherents amb el coneixement científic. 
- Interès per la protecció i cura d’animals i plantes, de l’entorn proper.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitjà 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Àmbit lingüístic 
Àmbit digital 

Documents adjunts 

 
- Guia ampliada.pdf 
- CB_ARC_Medi_Pri.pdf 
- Full observació 1.pdf 
- Full observació 2.pdf 
- Què hi fan aquestes flors.pdf 
- Rubrica.pdf 
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