
1. Títol 

Exemplificacions curriculars a partir del programa Alimentacció: 
 
 MENGEM EL QUE SABEM! UNA PROPOSTA PER INTEGRAR HORT, 

MENJADOR I AULA A L’ESCOLA I AMB L’ENTORN 
Exemplificació curricular. 5è i 6è de Primària 
 

 SISTEMES ALIMENTARIS: EFECTES SOBRE LA NOSTRA SALUT I LA 
DEL PLANETA 
Treball per a projectes des de la sobirania alimentària. Exemplificació 
curricular per a 3r d’ESO 
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2. Dades de l’entitat 
 
Entitat: Justícia Alimentària 
Adreça: carrer Floridablanca 66-72, local 5. 08015 Barcelona 
CIF: G58429077 
Telèfon: 934237031 Mòbil: 692931439 
Mail: catalunya@justiciaalimenatria.org 
Web: justiciaalimentaria.org 
 
Representant legal: Javier Guzmán Carrillo  Càrrec: Director 
NIF: 08039695E 
 
En col·laboració amb HEGOA 
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3. Dades de la persona de contacte 

Núria Bernat Palau 
Càrrec: Coordinadora de la delegació catalana de JA 
Telèfon: 692931439 
Adreça electrònica: catalunya@justiciaalimentaria.org 
 

4. Descripció 

1. Breu explicació. Cal aportar una breu explicació de la proposta que 
permeti tenir una visió global del seu conjunt. 

Presentem al premi dos de les publicacions editades i difoses durant els 
cursos 2018-2019 i 2019-2020 com a part dels aprenentatges adquirits amb 
el programa Alimentacció, programa desenvolupat durant quasi 10 anys per 
l’entitat catalana Justícia Alimentària i l’organització basca Hegoa. Els 
primers 4 anys del projecte es va treballar amb centres d’educació infantil i 
primària de cinc comunitats autònomes de l’Estat espanyol i després es va 
continuar treballant amb 50 centres d’ESO i de Batxillerat per tot l’Estat, 10 
d’aquests centres situats a Catalunya. De tot aquest treball per 
transversalitzar la sobirania alimentària amb enfocament de gènere dins del 
currículum escolar s’han elaborat molts i variats materials adaptats a 
temàtiques específiques, diferents edats i adquisició de competències, etc. 
Tots aquests recursos es recullen al web: alimentaccion.net 

Ara bé, els documents que presentem al premi són dues exemplificacions 
àmpliament desenvolupades de com treballar a nivell curricular en tres 
cursos: dos de primària i un de secundària. Aquest és el resultat d’alguns 
dels aprenentatges obtinguts amb Alimentacció durant tots aquests anys. 

Ambdós documents han estat redactats per Gema Celorio, Tècnica 
d'Educació per al Desenvolupament d’Hegoa, a partir de la feina duta a 
terme per Justícia Alimentària en col·laboració amb aquesta entitat. 

Alimentacció és la proposta educativa de Justícia Alimentària i Hegoa per 
promoure un model alternatiu d'alimentació basat en els principis de la 
Sobirania Alimentària, on el centre escolar es converteix en institució 
compromesa amb la bona alimentació i la sostenibilitat de la vida. Des 
d’Alimentacció hem acompanyat el professorat i alumnat a través de 
formacions, tallers, recursos didàctics, etc. amb l'objectiu de generar 
consciència crítica i mobilitzar la comunitat educativa davant les 
conseqüències socials, econòmiques i ambientals que es deriven del nostre 
model alimentari (producció, distribució, comercialització i consum). Aquesta 
iniciativa socioeducativa aborda la qüestió de l'alimentació amb un 
enfocament global, des de les perspectives de gènere i sostenibilitat. 
Alimentacció va comptar amb el suport de l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). 
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Mengem el que sabem! és una invitació a explorar la temàtica de 
l’alimentació amb l’objectiu d’adonar-nos que com més coneguem els 
efectes que es deriven dels diferents models alimentaris, en millors 
condicions estarem per prendre bones decisions al voltant de l’alimentació. 
Les bones decisions són aquelles que milloren la qualitat del nostre entorn i 
els nostres ecosistemes i que beneficien les persones, les seves condicions 
de treball i les seves possibilitats de portar vides dignes i saludables. 
Aquesta exemplificació curricular pretén oferir al personal docent un conjunt 
de suggeriments útils per abordar la qüestió de l’alimentació en els centres 
de Primària des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària i amb un 
enfocament ampli, crític i transformador. Tot i que la selecció de continguts i 
criteris d’avaluació s’ha fet tenint en compte els dissenys curriculars 
corresponents a 5è i 6è de Primària, això no vol dir que ‒amb les 
adaptacions corresponents‒ no es pugui abordar en altres cursos la 
temàtica de l’alimentació sobre la qual gira aquest document. 

Amb Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 
presentem un model de treball possible, prou obert perquè el professorat 
pugui prendre decisions i obrir diferents vies de treball, però amb alguns 
elements centrals que l’articulen. Es tracta d’una proposta per desenvolupar 
durant un trimestre a 3r d’ESO, de caràcter interdisciplinari (Biologia i 
Geologia, Educació física, Llengua i Literatura i Geografia i Història) amb la 
problemàtica de l’alimentació com a eix temàtic i l’Aprenentatge Basat en 
Projectes com a metodologia de treball. Lògicament, aquesta proposta no 
esgota la possibilitat que altres assignatures puguin sumar-s’hi i abordar 
aquest eix temàtic. 
 

5. Objectius. Els objectius han de ser concrets i el seu grau de consecució 
s’ha de poder valorar en l’apartat 6 (avaluació). 

Mengem el que sabem! 
Aquesta exemplificació curricular pretén suscitar l’interès de l’alumnat cap a 
la problemàtica de l’alimentació des d’una doble perspectiva. D’una banda, 
la reflexió sobre els seus hàbits alimentaris, perquè conscientment puguin 
optar per dietes saludables. De l’altra, la seva vinculació amb un marc 
interpretatiu més ampli, de manera que contribueixi al desenvolupament 
d’una consciència crítica a l’entorn dels efectes que els models alimentaris 
usuals tenen sobre la salut de les persones i del planeta, sobre les 
condicions de vida de la pagesia i de les comunitats, en general. 
Abordar en el marc escolar les interrelacions entre l’hort, el menjador i l’aula 
ens dona l’oportunitat que els nens i les nenes puguin comprendre millor els 
processos de producció d’aliments, transformació i consum d’una manera 
pràctica, activa i consistent i de fer-ho, a més, en estret vincle amb els 
continguts curriculars que han d’articular el seu procés d’aprenentatge. 
 
Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 
Aquesta exemplificació curricular pretén oferir al professorat un conjunt de 
suggeriments útils per incorporar la sobirania alimentària amb enfocament 
de gènere als centres de Secundària partint d’una perspectiva transversal i 
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interdisciplinària. Hem elaborat un document prou ampli per permetre 
diferents línies de treball i que sigui el professorat qui prengui decisions pel 
que fa a la implementació (per exemple, a l’hora de decidir quins continguts 
serien els més apropiats per contribuir des de la seva assignatura al 
projecte interdisciplinari), però, al mateix temps, amb prou indicacions i 
precisions per tal d’assegurar una mirada determinada al procés 
d’ensenyament-aprenentatge, a la coherència amb l’enfocament d’educació 
crítica i transformadora1 i –per descomptat– a la comprensió de la temàtica 
triada: els sistemes alimentaris i els seus efectes sobre la nostra salut i la 
del planeta. 
Atesa la diversitat de situacions, motivacions, tradicions i contextos la 
proposta presenta una estructura flexible, de manera que cada equip docent 
i cada centre educatiu pugui fer les adaptacions que consideri oportunes 
sense necessitat de desenvolupar tot el contingut des del principi a la fi com 
si fos una unitat didàctica convencional. Es tracta d’un document de 
naturalesa diferent, per això no segueix l’estructura convencional (objectius 
generals i específics, seqüenciació de continguts, metodologia, 
temporització, activitats, materials…) que permetria detallar la intervenció 
docent a l’aula des del principi fins al final. I és que, tot i que respon a una 
organització interna similar, el seu objectiu és mostrar com és possible 
organitzar una feina interdisciplinària, coordinada entre diferents 
assignatures mitjançant la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes 
(ABP) amb una temàtica concreta, en el nostre cas, la sobirania alimentària 
amb enfocament de gènere. 
El que sí que proposem és una estructura comuna. L’alumnat haurà de fer 
en grups una investigació relacionada amb els sistemes alimentaris que 
desembocarà en la identificació de propostes per transitar cap a models 
més justos des del punt de vista social i ambiental i que es comunicaran 
mitjançant un vídeo. 
Aquest document s’inscriu en el conjunt de recursos que s’ofereixen dins del 
programa Alimentacció que impulsen conjuntament Justícia Alimentària i 
Hegoa. Amb aquesta iniciativa es busca generar consciència crítica i 
promoure l’acció educativa davant les conseqüències socials, econòmiques 
i ambientals que provoca el nostre model alimentari (producció, distribució, 
comercialització i consum) gestionat pel capitalisme neoliberal i mercantil. 
A banda d’això, la idea també és estendre altres models alternatius, 
qualitativament rellevants, basats en els principis de la sobirania alimentària 
amb perspectiva de gènere, que defensen el dret dels pobles i de les 
comunitats a prendre decisions sobre el seu propi sistema alimentari. Es 
tracta que totes les persones accedeixin a una alimentació sana, saludable i 
sostenible i a unes condicions de vida dignes; transitant cap a societats més 
justes i cap a patrons de producció i consum que no únicament minimitzin 
l’impacte sobre el planeta, sinó que també contribueixin a la regeneració 
dels ecosistemes. 
El programa Alimentacció s’ha desenvolupat a quatre territoris: Illes Balears, 
País Valencià, Catalunya i Euskadi. Per aquests motius l’exemplificació ha 
tingut en consideració els decrets curriculars d’aquestes comunitats per 
organitzar continguts i competències. També hem tingut en compte les 
unitats didàctiques que diversos participants del programa han produït i 
implementat a fi que s’entengui que aquesta exemplificació no suposa un 



6 
 

model diferent, sinó una proposta que les inclou per agafar-les com a 
referència en diferents fases del procés. 
 

6. Agents implicats en el projecte (recursos humans i col·laboracions 
amb altres entitats). Enumerar els agents implicats, explicant el paper 
que han jugat en el desenvolupament de la proposta. En aquest apartat 
s’han d’indicar també els grups d’alumnat que han participat. 

La redacció d’ambdós documents ha anat a càrrec de Gema Celorio, 
llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Cantàbria, on va 
obtenir també el Certificat d'Aptitud Pedagògica. Va fer els cursos de 
doctorat en Psicodidàctica per la UPV/EHU. Tècnica d'Educació per al 
Desenvolupament d’Hegoa des de 1989. 

Gema ha treballat estretament amb tot l’equip de coordinadores 
d’Alimentacció de cada territori: Maria Lidón Martrat a Catalunya, Antoni 
Camps a les Illes Balears, Patricia Gómez a Euskadi, Cristina Vicente-
Almazán i Anna Muñoz al País Valencià, totes elles han donat suport durant 
el procés d’elaboració del document, han fet suggeriments a l’esborrany 
inicial i han contrastat i consultat amb professorat de primària i secundària 
als diferents territoris. 

Per a l’exemplificació de secundària s’ha comptat també amb el suport i 
supervisió d’una Comissió Pedagògica integrada per: Carlos Puerta 
(assessor de Ciències al Berritzegune Central, Euskadi); Alicia García 
(consultora en Igualtat de Gènere i membre de Desazkunde, Euskadi); Jordi 
Menéndez (coordinador de Cooperació Nord de Justícia Alimentària); Clara 
García- Pleyán (assessora especialista en pedagogia i feminisme, 
Catalunya); Alicia López de Munain (tècnica d’Educació a EHNE, Euskadi); 
Juanjo Celorio (professor universitari jubilat i membre d’Hegoa, Euskadi) i 
Amaia del Río (tècnica d’Educació d’Hegoa i especialista en feminisme, 
Euskadi). 

I finalment comentar que s’ha comptat amb les aportacions de Joseba 
Martínez i José Ignacio Guzmán, assessors pedagògics de Ingurugela-
Ceida (servei d’educació ambiental del Govern Basc). 

7. .Descripció de les activitats desenvolupades. Enumerar i descriure 
breument cada una de les activitats. Es recomana incloure alguna foto 
il·lustrativa. 

Les propostes s’estructuren en vàries fases: 
 
Fase 1. Motivació 
Fase 2. Idees prèvies 
Fase 3. Desenvolupament del projecte: 

 Quin tipus de fonts podem utilitzar? 
 Com sistematitzem la informació 
 Què necessitem saber 
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 Activitat contínua al llarg del projecte 
Fase 4. Comunicació d’allò après 
Activitat final 

 
La motivació a Mengem el que sabem!: 
Recuperem aquí la importància de l’aprenentatge lúdic com a estratègia 
per motivar l’alumnat i animar-los a explorar l’àmbit de l’alimentació des 
d’un punt de vista crític i comprensiu. 
Els suggerirem participar en un projecte de treball en el qual, com a resultat 
del treball fet, comptaran amb un trio de superheroïnes i superherois (que 
els alumnes mateixos protagonitzaran) a través dels quals donaran a 
conèixer al conjunt de la comunitat educativa molts aspectes importants 
sobre l’alimentació, la dolenta i la bona. 
Sabem els noms d’aquests personatges i que la seva missió fonamental 
serà conscienciar la comunitat educativa, però hauran de determinar quins 
són els seus superpoders. Seran els mateixos nois i noies els qui donaran 
vida a aquests superherois/heroïnes i els qui plantegin com seran les seves 
intervencions (quan apareixeran, com actuaran, què diran...). D’aquesta 
manera, es conscienciaran a si mateixos i alhora a la resta de companys del 
centre, a les famílies i als altres agents de l’entorn. Serà en les activitats 
finals de comunicació quan aquests personatges tindran un protagonisme 
especial, si bé durant el procés de treball hauran donat a conèixer al 
personatge prèviament, presentant alguns continguts a companyes i 
companys d’altres aules, altres cursos... 
 
Les persones ens alimentem en funció, sobretot, de dos paràmetres: la 
cultura gastronòmica en la qual ens hem socialitzat (que afecta els aliments 
que escollim, la manera en què els preparem, els menús que confeccionem, 
el nombre de menjars que fem...) i les possibilitats econòmiques 
que tenim (i que limitaran o ampliaran la nostra capacitat de triar entre 
diferents tipus d’aliments). Tot això, lògicament, segons les condicions del 
context i l’entorn on vivim. També influeixen altres factors, com ara els 
gustos, les modes o la publicitat, però ens centrarem sobretot en els 
primers. Per això, el projecte Mengem el que sabem! parteix de la hipòtesi 
que si augmentem el nostre coneixement sobre l’alimentació menjarem 
millor i les nostres decisions contribuiran a millorar la vida de les persones 
(justícia social) i la salut del planeta (justícia mediambiental). 
Per tirar endavant el projecte, vincularem les activitats a l’hort, el menjador i 
l’aula com a estratègia per abordar la temàtica des d’una perspectiva global 
i integradora, alhora que utilitzem procediments d’exploració, investigació, 
manipulació i comunicació. 
I per això l’alumnat haurà de dur a terme una sèrie de tasques en grups 
petits i que conclouran amb una activitat per socialitzar els resultats i 
conscienciar a la comunitat educativa sobre l’alimentació justa, saludable i 
sostenible. 
Però abans suggerim una llista de les fonts principals per obtenir informació, 
així com un model de fitxa molt senzill per sintetitzar-la sistematitzar-la. 
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Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

Instagramer, youtuber, influencer… són termes que hem incorporat de 
l’anglès i que ens ajuden a identificar alguns rols vinculats a l’ús de les 
xarxes socials i referits a persones que mitjançant vídeos breus en línia 
comparteixen la seva visió –de la vida, de l’actualitat, de la moda, tendències…– 
que opinen, donen consells, suggereixen plans… i, d’aquesta 
manera, aconsegueixen incrementar el nombre de seguidors i seguidores 
que se sumen a la seva xarxa. 
Per iniciar el treball per projectes proposem que es converteixin en influencers/ 
influenciadors7, creadors de tendències a favor d’una alimentació 
saludable, sostenible i justa. Es tracta que desenvolupin la capacitat 
de comunicar –de manera clara, crítica i efectiva– la necessitat de transitar 
cap a altres models alimentaris que generen més justícia social i 
ambiental. 
Es tracta d’una activitat que arrenca al principi de la intervenció a l’aula 
però que ofereix resultats al final, perquè per desenvolupar-la –per crear 
els continguts dels audiovisuals proposats com a producte final– caldrà 
que els i les joves hagin fet el procés de recerca que comporta el 
treball per projectes. 
Convé que coneguin des del començament l’estructura de treball que 
hi ha darrere de la creació de càpsules/videoclips temàtics, que podem 
resumir de la manera següent: 
1. Han de començar informant-se sobre una problemàtica d’alimentació 
que els motivi (per tipus de producte: refrescs, menjar ràpid, 
snacks...; per composició: sucre, sal, greixos saturats, additius, conservants...; 
per sistema de producció: industrial, intensiu, ecològic; 
per proximitat: productes quilomètrics, productes de temporada; 
pels impactes que genera: al planeta, en termes de gènere, en 
relació amb l’empitjorament o la millora de la vida de les persones 
–productores i/o consumidores–). 
Es tracta de buscar informació sobre el tema, d’analitzar-lo, de 
comprendre la problemàtica que l’envolta (causes, abast, conseqüències 
locals i globals…) d’entendre com ens està afectant i 
d’identificar alternatives per solucionar-lo. Aquí, el mateix procés 
d’investigació aportarà informació rigorosa i suficient. 
2. Creació de contingut (títol, resum, #etiquetes, seguiment 
a les xarxes…) tenint en compte que la durada del videoclip 
hauria de ser de 3 a 5 minuts. Per tal que s’ajustin al temps, però 
sobretot perquè el contingut sigui interessant i rellevant, han de 
crear un guió d’estructura senzilla que identifiqui el següent: 
a. El problema que es vol abordar –és bo començar l’enregistrament 
amb una idea que enganxi o que generi curiositat. 
b. L’explicació de per què passa. 
c. Les dues o tres idees centrals que ajuden a comprendre’l. 
d. La proposta d’alguna/es alternativa/es factible/s, de manera 
que qui el vegi tingui referències de què pot fer per millorar/ 
canviar la situació. 
3. Han de conèixer algunes pautes elementals que cal tenir en 
compte amb vista a l’enregistrament del vídeo i que tot seguit 
esmentem. 
a. Originalitat i creativitat. No sols en el contingut, sinó també en 
la forma de mostrar-lo. 
b. Aspectes tècnics. Tenen a veure amb els equips d’enregistrament, 
però també amb la il·luminació, els tipus de plans, els 
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escenaris, la música, els fons i la feina d’edició posterior. 
c. Durada del vídeo controlada. Idealment, entre 3 i 5 minuts. 
4. Fitxa del vídeo. És important per ordenar-los, però també per facilitar- 
ne la cerca tant dins del mateix canal que haguem creat com 
amb vista a les cerques generals. La fitxa ha de tenir títol, descripció, 
etiquetes, durada i data. 
5. Han de crear un canal (per al conjunt de l’aula) on aniran penjant 
tots els vídeos que generin durant el procés. Cal que tingui un títol 
curt, enunciatiu i suggeridor i afegir-hi una imatge que l’identifiqui. 
6. Han de recollir i analitzar les respostes/reaccions que generi cada 
vídeo per disposar de referències sobre quines coses cal potenciar i/o millora. 

8. Recursos emprats (recursos materials i econòmics). Enumerar i 
descriure els recursos materials, destacant si es treballa amb material 
reciclat o reutilitzat. Els recursos econòmics s’hauran de descriure en 
forma de pressupost. 

Estan detallats a cadascun de les propostes. 

 

9. Continguts i competències que es treballen i relació amb les 
diferents àrees curriculars.   

CONCRECIÓ CURRICULAR 

Mengem el que sabem! 
En aquest apartat presentem les interrelacions que es poden establir 
entre les diferents competències, objectius, àrees, blocs de contingut i 
criteris d’avaluació especificats en els decrets que regulen l’etapa en 
cadascun dels quatre territoris on es desenvolupa el programa 
d’Alimentacció (Catalunya, Euskadi, País Valencià i Illes Balears). 
En tots els casos hem fet una selecció i, amb l’objectiu de fer més visible 
la contribució de l’enfocament de sobirania alimentària amb l’enfocament 
de gènere als aprenentatges esperats, hem adaptat els criteris 
d’avaluació a aquesta temàtica. 
La selecció de 3 àrees no vol dir, en cap cas, que siguin les úniques que 
contribueixen a la comprensió de la temàtica i a l’assoliment dels 
objectius i competències assenyalats. De fet, seria interessant que, 
tenint en compte els suggeriments continguts en aquest text, docents 
d’altres àrees ‒fins i tot d’altres cursos o d’altres cicles‒ s’animessin a 
participar en aquesta proposta interdisciplinària. 
De la mateixa manera, hauran de ser les mestres les qui decideixin 
finalment quins continguts concrets treballaran, i quins objectius i 
competències de totes les assenyalades desenvoluparan i avaluaran 
realment. Insistim que aquesta proposta és una exemplificació, una 
possible guia entre moltes d’altres que es podrien plantejar. 
Expliquem a continuació els quadres que segueixen i que recullen la 
lògica de la concreció curricular que hem elaborat. 
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Quadre 1. Competències/elements transversals.(pàgina 14 del document). En 

elquadre, es recu l’enunciat que rep cada un d’aquests elements, referit a 

aquests quatre 

territoris. En algunes d’aquestes comunitats, es distingeix entre 

competències i elements transversals, però hem optat per presentar una 

síntesi que ens permet visualitzar l’estructura i, dins d’elles, els 

elements comuns. 

Quadre 2. Competències clau/disciplinàries.(pàgines 15-17). En aquest cas, recollim 

les 

competències clau/disciplinàries (que, amb lleugeres variacions en la 

denominació, apareixen en els decrets curriculars dels quatre territoris) i 

assenyalem els criteris d’avaluació que resulten pertinents per a aquesta 

exemplificació, adequant-ne la formulació a la temàtica triada. 

Quadres 3 a 6. Objectius d’etapa per comunitats.(pàgines 22-23 és Catalunya) 

Correspondència amb la selecció de continguts per àrees i criteris 

d’avaluació. S’estableix ‒per a cada un dels quatre territoris i de les tres 

àrees sobre les quals es realitza l’exemplificació (Primera Llengua 

Estrangera, Ciències Socials i Educació Física)‒ la correlació entre els 

objectius d’etapa per àrees, els blocs de contingut i els criteris 

d’avaluació seleccionats. 
 
Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

En aquest apartat presentem les interrelacions que es poden establir 

entre les diferents competències, objectius, matèries, blocs de contingut i 

criteris d’avaluació especificats als decrets que regulen l’etapa a 

cadascun dels quatre territoris on es desenvolupa el programa 

d’Alimentacció (Catalunya, Euskadi, País Valencià i Illes Balears). 

En tots els casos hem fet una selecció i, amb l’objectiu de fer més visible 

la contribució de l’enfocament de sobirania alimentària amb enfocament 

de gènere als aprenentatges esperats, hem adaptat els criteris 

d’avaluació a la temàtica que abordem: els sistemes alimentaris i els 

seus efectes sobre la nostra salut i la del planeta. 

Òbviament, la selecció de quatre assignatures no significa en cap cas 

que siguin les úniques que contribueixen a la comprensió de la temàtica 

i a l’assoliment dels objectius i competències assenyalades. De fet, 

seria interessant que, tenint en compte els suggeriments continguts en 

aquest text, docents d’altres assignatures s’animessin a participar en 

aquesta proposta interdisciplinària. 

De la mateixa manera, cal que siguin les professores i els professors qui 

decideixin finalment quins continguts concrets treballaran i quins 

objectius i competències de totes les assenyalades realment 

desenvoluparan i avaluaran. 

Insistim que aquesta proposta és una exemplificació, una possible guia 

entre moltes altres que es podrien plantejar. 

 

Tot seguit expliquem els quadres que hi ha i que recullen la lògica de la 

concreció curricular que hem elaborat. 
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Quadre 1. Competències/elements transversals. (veure pàgina 12 del document) 

Al quadre, es recull l’enunciat que rep cadascun d’aquests ítems, referit a 

aquests quatre territoris. En algunes d’aquestes comunitats es distingeix 

entre 

competències i elements transversals, no obstant això, hem optat per 

presentar una síntesi que ens permet visualitzar-ne l’estructura i, dins 

d’aquestes, els elements comuns. 
 

Quadre 2. Competències clau/disciplinàries. (Veure pàgines de la 13-15). 

En aquest cas, recollim les competències clau/disciplinàries (que, amb 

lleugeres variacions en la denominació, apareixen als decrets curriculars 

dels quatre territoris) 

i assenyalem els criteris d’avaluació que resulten pertinents per 

a aquesta exemplificació, adequant la seva formulació a la temàtica 

escollida. 
 

Quadres 3 a 6. Objectius d’etapa. Correspondència amb la selecció 

de continguts per matèries i comunitats. 3r d’ESO. (veure pàgines 22 i 23 

Catalunya) S’estableix –per a cadascun dels quatre territoris i de les 

quatre assignatures sobre les 

quals es fa l’exemplificació (Biologia i Geologia, Educació física, Llengua 

i Literatura i Geografia i Història) corresponents a 3r d’ESO–, la 

correlació 

entre els objectius d’etapa per matèries, els blocs de contingut 

i els criteris d’avaluació seleccionats. 

 

Quadre 7. Selecció de blocs de contingut i criteris d’avaluació per matèries 

i comunitats. 3r d’ESO. (pàgines del document 27-29) Quadre resum de blocs de 

continguts seleccionats per territori i per a cadascuna de les quatre 

assignatures 

de 3r d’ESO ja esmentades. Se suggereix la correspondència entre els 

criteris 

d’avaluació que assenyalen els decrets de cadascun dels quatre territoris. 

 

 

10. Valors que es desenvolupen. Enumerar els valors que es 
desenvolupen i descriure de quina manera concreta es treballen en les 
diferents activitats. 

Mengem el que sabem! 
La proposta temàtica s’orienta a la generació de coneixement crític sobre 
els models alimentaris i al desenvolupament d’hàbits alimentaris 
coherents amb una alimentació saludable, justa i sostenible. El treball 
sobre l’hort, el menjador i l’aula en una proposta curricular integral ens 
permetrà abordar els processos de producció, transformació i consum 
d’aliments, aprenentatge imprescindible perquè nois i noies puguin 
comprendre com funciona un sistema alimentari, els seus processos i els 
seus impactes. Fer-ho, a més, en connexió amb l’entorn, amb els seus 
agents i amb experiències de sobirania alimentària contribuirà al 
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desenvolupament de la consciència crítica necessària per preguntar-nos 
què podem fer per contribuir al canvi de model. 
 

Figura 1. Integració hort-menjador-aula en connexió amb l’entorn 

 

Aula. Integrem el que s’ha après per comprendre els sistemes 
alimentaris. 
Encara que tot allò que es desenvolupa a les escoles educa, l’aula és 
l’espai en què aquesta funció es converteix en la raó de ser de totes les 
activitats que s’hi despleguen. Així, en aquesta exemplificació utilitzarem 
l’aula com el lloc on articular i donar sentit a tota la programació per 
connectar el treball que es fa a l’hort escolar i al menjador escolar amb el 
que desenvoluparem a l’aula, però també amb els agents del context 
local. 
A través d’un projecte interdisciplinari, obert a altres àrees, però 
especialment enfocat a les àrees de Ciències Socials, Llengua 
Estrangera (anglès) i Educació Física, explorarem continguts i 
desenvoluparem un pla d’acció que permeti a nois i noies: 
 
Proposta temàtica 

 Ampliar els seus coneixements al voltant de l’alimentació justa, 
saludable 

 i sostenible (pobresa i desigualtat; d’on ve el que mengem? 
aliments quilomètrics; dones camperoles; el preu just?; què passa 
amb el planeta?). 

 
 Distingir entre producció convencional i producció local i ecològica 

(energies fòssils-energies renovables; fertilitzants, adobs, 
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plaguicides industrials o bé naturals o orgànics; productes de 
temporada, varietats locals, circuits curts de comercialització...). 

 
 Exercir un consum responsable (distingir entre aliments naturals, 

frescos, processats, ultraprocessats...). 
 

 Gaudir d’una alimentació basada en productes locals de 
temporada a través d’una dieta variada i saludable (dret a 
l’alimentació, sobirania alimentària amb enfocament de gènere...). 

 
 Comprometre’s a participar a l’escola en accions d’impacte per 

augmentar la consciència imprescindible per plantejar la transició 
alimentària cap a models més justos i sostenibles. 

 

Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

El projecte se centrarà en l’anàlisi d’una problemàtica rellevant com 
és la qüestió de l’alimentació. Es tracta d’un tema complex que pot 
o ha de ser abordat des de diferents àrees de coneixement i que, 
per comprendre’l, cal integrar punts de vista econòmics, polítics, socials, 
culturals, de drets...2, sempre partint d’anàlisis que tinguin en compte les 
implicacions de gènere, la sostenibilitat de la vida i l’ètica de la justícia, 
tant social com ambiental. 
Aquesta exemplificació planteja l’estudi de l’alimentació des del cicle 
que abasta i) l’extracció i utilització de matèries primeres; ii) la producció 
d’aliments –en particular, la producció agrícola i ramadera-; iii) la transformació 
dels aliments; iv) la distribució; v) el consum i vi) la gestió de 
residus i deixalles. 
Aquesta anàlisi ens permetrà, d’una banda, rastrejar el funcionament 
del model agroindustrial –economia lineal–, de gran impacte ambiental 
i social. L’impacte és evident quan observem la profunda crisi ecològica 
en què estem immerses i la pobresa i desigualtat característica de les 
societats del sud global, agreujades com a conseqüència de l’acció del nord 
global. 
 

11. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el 
coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica. Descriure de 
quina manera es treballa el coneixement de l’agricultura i l’alimentació 
ecològica, ressaltant aquelles activitats en que es treballa de forma 
específica. 

Mengem el que sabem! 

Incloure el treball al voltant de l’hort escolar dins de les activitats 
curriculars regulars en qualsevol de les disciplines de 5è i 6è de Primària 
representa una oportunitat excel·lent per generar aprenentatges 
rellevants en l’alumnat, així com per desenvolupar pensament crític i 
capacitats pròpies de ciutadanes i ciutadans actius i responsables. 
El tema de l’alimentació que, en el cas de l’hort, abordarem des de 
l’òptica de la producció ecològica, local i sostenible, permet als nois i 
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noies d’aquestes edats establir connexions de certa complexitat entre els 
hàbits alimentaris propis, d’ells i de les seves famílies, i les 
conseqüències que es deriven d’aquests. 
Proposta temàtica no solament en el terreny de la salut, sinó també en 
l’àmbit de la justícia social i mediambiental. 
I, en fer-ho a més des de l’experimentació, l’observació i la manipulació, 
procediments que augmenten l’interès i la motivació de l’alumnat, 
s’aconseguirà més implicació en aquesta proposta d’aprenentatge al 
voltant de l’alimentació justa, sostenible i saludable. 
L’hort escolar és un instrument que ens permetrà construir un 
coneixement crític, interdisciplinari i integrat al voltant d’una cosa tan 
necessària per garantir la sostenibilitat de la vida com és l’atenció al 
tipus d’alimentació que incorporem en els nostres ritmes quotidians, a 
l’escola (amb el treball proposat també per al menjador i dins de l’aula) i 
fora de l’escola, perquè impliquem les famílies i perquè estudiem l’entorn 
local i ens hi connectem. 
 
Menjador. Aprenem sobre la transformació i el consum d’aliments 
El menjador de l’escola dona un servei important a les famílies, ja que 
facilita a nens i nenes l’accés al principal àpat del dia. Molts cops, se li 
atorga un paper secundari, com a lloc on va l’alumnat exclusivament a 
alimentar-se i res més. 
Tanmateix, es tracta d’un servei que s’ofereix en el marc d’una escola, 
per la qual cosa és important ressaltar la funció pedagògica que, de fet, 
compleixen els menjadors escolars. En la mesura que aquesta es 
reconegui i es valori, el paper del menjador pot resultar complementari 
de l’activitat educativa que es desenvolupa en els centres i perfectament 
integrat en el seu projecte educatiu i curricular. 
I encara més, d’aquesta manera podem ampliar el focus i veure el 
menjador escolar com un nucli amb capacitat per articular els diferents 
agents del medi educatiu i social: famílies, alumnat, professorat, 
personal de cuina i menjador, educadors i educadores, productores i 
productors... 
Quan es parteix d’aquest enfocament, podem abordar educativament no 
només tot el que té relació amb la creació d’uns bons hàbits alimentaris i 
amb la incorporació d’una dieta variada amb productes locals, frescos, 
de temporada, ecològics..., sinó també la relació que té l’alimentació 
amb la cura de les persones i l’entorn, les connexions que hi ha entre el 
sistema alimentari i la justícia social i mediambiental, a escala local i 
global, els hàbits culturals en relació amb el menjar, el paper històric i 
actual de les dones en l’alimentació, i un llarg etcètera. 
 
 
Entorn/context local: 
Tal com suggereix el marc pedagògic en el qual s’inscriu aquesta 
exemplificació curricular, és imprescindible vincular l’acció educativa que 
es desenvolupa dins les escoles amb el context local, amb l’entorn, en 
definitiva, amb el territori. D’aquesta manera connectem l’experiència 
local amb l’experiència social per afavorir un aprenentatge situat, és a 
dir, un aprenentatge que parteix de la realitat quotidiana de l’alumnat i 
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que facilita una millor integració de tots els continguts que treballarem al 
voltant de l’alimentació justa , saludable i sostenible. 
 
Prestarem atenció al coneixement de: 
Productores i productors agrícoles i ramaders arrelats al territori, 
promovent visites per conèixer com desenvolupen el treball de la mà 
dels protagonistes. 
Si és possible, programarem visites a explotacions de dimensions 
diverses i que responguin a diferents models (agroecològic davant 
industrial). 
Mercats locals. Per promoure el consum responsable. 
Grups de consum. 
Consum just i responsable. 
 
Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

Coneixerem el model agroecològic –economia circular– 
que connecta amb la proposta de sobirania alimentària amb enfocament 
de gènere i que constitueix una alternativa al sistema alimentari actual, 
ja que es basa en criteris de justícia social i sostenibilitat ambiental. 
Vivim en un món globalitzat en què el sistema capitalista-extractivista 
s’ha presentat com l’únic mode de producció possible –per això diem 
que és hegemònic– i s’ha estès per tot el planeta, i afecta no solament 
les economies locals i regionals, sinó que també colonitza les nostres 
ments mitjançant recursos de caire social, educatiu i comunicatiu. El 
resultat d’aquest darrer factor és la producció i extensió d’una cultura 
individualista i hiperconsumista que suposa un poderós obstacle per 
cercar models alternatius centrats en el bé comú i la sostenibilitat de 
la vida. 
El sistema de producció capitalista es basa en una economia lineal que 
no té en compte els límits del planeta, ni tampoc les necessitats de les 
persones i comunitats per viure una vida digna, justa i sostenible. Es tracta 
d’un model que aguditza la profunda crisi ecològica, que deixa fora grans 
majories del planeta augmentant la pobresa, la desigualtat i l’exclusió. 
És el que es coneix com a sistema d’extraure-produir-consumir-llençar. 
Hi ha altres sistemes de producció que intenten respectar al màxim 
els cicles naturals, que són respectuosos amb el planeta, amb les 
persones, els seus territoris i les seves cultures. Que intenten fer un 
ús sostenible de les matèries primeres, limitant al màxim la utilització 
d’energies fòssils que se substitueixen per netes i renovables, que 
produeixen per al consum necessari, que potencien l’economia local, 
els cicles curts de comercialització, la reducció de residus i la reutilització/ 
reciclatge com a estratègia per aprofitar al màxim els recursos. 
Parlem de l’economia circular. 
Per a l’anàlisi crítica de la realitat i comprendre millor les problemàtiques 
de l’alimentació és imprescindible incloure una mirada feminista a 
l’anàlisi de les lògiques socioeconòmiques d’un i altre model. 
Les dones pageses s’han ocupat al llarg dels segles de la cura de les 
persones –treball reproductiu–; de la producció d’aliments (cultivant la 
terra, cuidant el bestiar, gestionant els recursos –aigua, llavors…– acumulant 
coneixement i sabers transmesos de generació en generació, 
respectant els cicles naturals i alimentant les seves famílies) –treball 
productiu–; i de la gestió, organització i cura de la comunitat –treball 
comunitari–. Tot això ha format part històricament d’una esfera privada, 
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invisibilitzada i escassament reconeguda. Per la seva banda, l’esfera 
pública de les tasques del camp ha estat tradicionalment en mans dels 
homes, que s’han ocupat de les transaccions econòmiques, venent 
productes a fires i mercats, ocupant-se de la compravenda de bestiar i 
ostentant de manera majoritària la tinència i propietat de la terra. 
L’alternativa que representa el model de sobirania alimentària té en compte 
aquestes desigualtats i incorpora la mirada feminista a la proposta per 
transitar cap a models alimentaris justos, sostenibles, saludables i culturalment 
adequats. Una mirada que proposa el següent: 

 Corresponsabilitat en les tasques de cures.  

 Reconeixement de la feina de les dones pageses en la producció 
d’aliments, en la conservació de llavors, en la generació i transmissió de 
sabers i coneixements –populars i científics–, en la posada en marxa de 
pràctiques agrícoles que preserven l’equilibri dels ecosistemes, que 
respecten els cicles naturals i preserven la biodiversitat. 

 Apoderament de les dones pageses. Les dones pageses com a 
subjecte polític. 

 

12. Pla de comunicació i difusió 

Ambdues propostes es troben a l’apartat de recursos al web d’Alimentacció: 

Mengem el que sabem 

Sistemes alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

També s’ha fet difusió per les xarxes, dins els webs de Justícia Alimentària i 
d’Hegoa: 

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/438/EC_Primaria_Catalan.pdf?
1576836778 

https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/justicia-alimentaria-publica-una-guia-
incorporar-lalimentacio-com-eix-de-treball-en-el 

Web Ets el que menges: https://etselquemenges.cat/actualitat/alimentacio-
sana-en-lensenyament 
 
El DARP recull informació a: RECULL DE MATERIAL EDUCATIU relacionat 
amb la producció agroalimentària ecològica – Edició 2020 
FITXADIVULGATIVA Núm. 02: 
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_m
aterial_referencia/arxius/Fitxa_PAED2_Recull_Material_Educatiu.pdf 

Ambdues propostes s’han editat en català i castellà i s’han fet arribar a 
tots/totes els/les docents que han estat participant en el programa Alimentacció 
i a altres interessats. 

  

https://alimentaccion.net/es/recursos/mengem-el-que-sabem-una-proposta-integrar-hort-menjador-i-aula-l%E2%80%99escola-i-amb-l%E2%80%99entorn
https://alimentaccion.net/es/recursos/sistemes-alimentaris-efectes-sobre-la-nostra-salut-i-la-del-planeta-treball-projectes-des
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/438/EC_Primaria_Catalan.pdf?1576836778
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/438/EC_Primaria_Catalan.pdf?1576836778
https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/justicia-alimentaria-publica-una-guia-incorporar-lalimentacio-com-eix-de-treball-en-el
https://cat.justiciaalimentaria.org/actualitat/justicia-alimentaria-publica-una-guia-incorporar-lalimentacio-com-eix-de-treball-en-el
https://etselquemenges.cat/actualitat/alimentacio-sana-en-lensenyament
https://etselquemenges.cat/actualitat/alimentacio-sana-en-lensenyament
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/Fitxa_PAED2_Recull_Material_Educatiu.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/Fitxa_PAED2_Recull_Material_Educatiu.pdf
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13. Avaluació (indicadors i resultats) 

Mengem el que sabem! i Sistemes Alimentaris: Efectes sobre la nostra 

salut i la del planeta 

Es planteja una avaluació centrada en el procés, participativa i global. 
Encaminada a valorar, no tan sols l’aprehensió/apropiació/integració de 
coneixements –cognitius, emocionals, procedimentals–, sinó també de 
capacitats que enforteixin la construcció de subjectes crítics transformadors: 
responsabilitat, consciència crítica, visió feminista, compromís amb 
l’equitat i la justícia social per a la sostenibilitat de la vida. 
Aquí suggerim 5 rúbriques per avaluar diferents dimensions integrades 
al procés d’aprenentatge resultant d’aplicar la metodologia d’aprenentatge 
basat en projectes, concretament (veure el detall a les pàgines del document 
de la 62-74 al primer document i de la 61 a la 73 en el segon): 

 Rúbrica d’observació de gènere. Posa’t les ulleres liles! 
 Rúbrica d’Avaluació de competències clau 
 Rúbrica d’Avaluació de l’alumnat sobre el treball en grup 
 Rúbrica d’Avaluació de continguts 
 L’alumnat avalua 

 

14. Perspectives de futur 

Descriure futures actuacions previstes a partir de la proposta realitzada. 

Justícia Alimentària i Hegoa continuem desenvolupant el programa 
Alimentacció. Tots els materials el seguim fent servir i actualment s’està 
desenvolupant el programa Alimentacció amb centres de formació professional 
de 7 comunitat autònomes, entre elles Catalunya. 

15. Annexes 

Podeu veure les dues publicacions als següents enllaços: 

Mengem el que sabem 

Sistemes alimentaris: Efectes sobre la nostra salut i la del planeta 

 

 

https://alimentaccion.net/es/recursos/mengem-el-que-sabem-una-proposta-integrar-hort-menjador-i-aula-l%E2%80%99escola-i-amb-l%E2%80%99entorn
https://alimentaccion.net/es/recursos/sistemes-alimentaris-efectes-sobre-la-nostra-salut-i-la-del-planeta-treball-projectes-des

