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

 
PUNT DE PARTIDA 

Després de contextualitzar el treball de recerca les alumnes es  pregunten que vol dir exactament 

la paraula "BIO". Així comença el procés d'investigació que portarà a descobrir més coses sobre el 

menjar ecològic.  

Al principi sorgeixen molts dubtes: Quina diferència hi ha entre un producte ECO i un 

convencional? Tots els supermercats tenen productes ecològics? Com es fan per ser ecològics? I 

moltes altres preguntes que van sorgint.  

A partir de preguntes que sorgeixen es fa un dibuix per grups d’aquelles idees prèvies que tenen 

sobre els productes ecològics. 

LA INVESTIGACIÓ 

 El primer que es fa és visitar el mercat del barri de l'escola per comprar productes ecològics i així 

començar la  investigació. En aquest moment es donen compte que no es pot comprar productes 

ecològics a tot arreu, ja que hi ha botigues que no en tenen. Es compren diferents productes 

maduixes, pomes, taronges... per poder comparar-les i veure'n les diferències amb les altres.  

En aquest moment es pot veure la primera diferència entre els dos tipus d'aliments. Els productes 

ecològics són més cars, ja que el seu cost de producció és més elevat a causa del seu cultiu, 

collita, transport i emmagatzematge.  

També es pot observar que les botigues on hi ha aquests productes tenen un certificat específic 

col·laborador amb productes ecològics.  

En una altre sessió es fa la visita a  l'hort urbà de l'Ecometropolis de Santa Coloma de Gramenet 

per obtenir més informació sobre aquests productes i sobre com s’ho fan per combatre les plagues 

i evitar afegir productes químics. 

Una darrera sessió per grups de 4 o 5 persones s’observa els productes comprats per tal de: 

tocar, tastar i olorar i així poder veure les diferències entre uns i altres. Es necessitarà diferents 

plats i ganivets. 

Es recullen les dades en una graella per poder extreure'n les conclusions. Aquestes diferències 

són:  

- Els productes ecològics acostumen a ser més petits, tenen més gust i olor, però no són tan 

atractius a la vista. 

- Hi ha més  llavors i són més petites.  

- La taronja ECO té la polpa sucosa i una escorça més fina.  
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També es fa una lectura de diferents articles per tal de raonar i argumentar les possibles idees 

prèvies i fer connexions amb els coneixements que van adquirint a través de l’observació i la 

recerca d’informació. 

També cal fer referència a cartells en el mercat: "Pomes sense ceres afegides".  

Per petits grups es realitza l'experiment de rascar aquestes ceres i debatre d'on poden provenir. 

Finalment descobrir a través d’una recerca d’informació amb el suport de tablets o ordinadors que 

és cera d'abella o carnauba (que s'obté de la fulla de palma Copernicia prunifera, procedent de 

l'Amèrica del Sud) i que no és perjudicial per a la salut sinó que s'utilitza com a factor estètic i per 

protegir la poma d'agents externs.  

Per continuar amb la recerca de les diferències evidents es fa germinar un moniato ecològic i un 

convencional. Per tal de fer la germinació  cal posar els moniatos en un pot de vidre amb una mica 

d’aigua i clavar 4 pals per tal de no tocar el moniato amb el fons. Es pot observar que van sortint 

les primeres arrels al moniato ecològic i no a l'altre, ja que aquest podria estar tractat per impedir 

la seva germinació. Es va apuntant per setmanes a la graella d’observació les evidències. 

La següent sessió per  observar què passa si es deixa descompondre unes maduixes. En aquest 

cas cal fer un debatre argumentar i raonant les possibles conclusions per arribar a que la maduixa 

convencional es descompon abans que l'ecològica i és degut als productes químics afegits al sòl 

(per combatre les plagues), ja que destrueixen gran part de l'activitat microbiana que ajuda al fet 

que les arrels de la planta absorbeixin minerals i aigua de la terra.  

Per últim els alumnes han de fer una autoavaluació sobre el que han après dels productes 

ecològics. 

CONCLUSIONS 

Gràcies a la recerca d'informació i als experiments realitzats, s’arriba a les següents conclusions:  

- No tots els establiments venen productes ecològics i el seu preu és més elevat. 

 - Els productes ecològics necessiten una acreditació on es compleixin unes normes específiques 

pel tractament del substrat sense productes químics. 

 - S'utilitzen mètodes alternatius sostenibles pel control de plagues i malalties dels cultius com per 

exemple sembrar plantes aromàtiques o amb flors.  

- Hi ha diferències físiques respecte a la forma, gust i olor.  

- El producte ecològic germina més ràpidament però es descompon més lentament.  

REFLEXIÓ 

 Aquest és un projecte sense final, ja que es podria continuar investigant amb altres aliments i 

productes ecològics. El més important d'aquesta activitat científica és compartir dubtes, a través 

de diàlegs i petites converses, donant respostes i creant noves preguntes. 


