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1.Títol del projecte

Setmana BIO a l’escola 

2. Dades del centre educatiu 

L’Escola El Calderí és una escola pública d’Infantil i Primària situada al municipi de Caldes de 

Montbui. L’escola està ubicada en un terreny del barri del Bugarai, al sud de la població. Al 

seu inici aquest barri era el mes desolat i humil de tot el municipi. 

L'escola va obrir les seves portes el 12 setembre de 2006 amb mòduls prefabricats, 

actualment compartim una part de l’edifici nou  amb l’instituí Pic del Vent.

El curs 2019-20 l’escola té 10 grups; 3 d’Educació Infantil i 7 d’Educació Primària.

3. Dades de la persona de contacte 

NOM DEL RESPONSABLE: Marta Mas Tarradas

TELÈON DE CONTACTE: 93 862 77 30
E-MAIL: a8065299@xtec.cat

4. Descripció

A l'Escola  El  Calderí  tenim  el  distintiu  d'Escola  Verda  i  per  aquest  motiu  estem  oberts  a 

totes  aquelles  iniciatives  relacionades  amb  el  medi  ambient,  la  salut  i  l'entorn  que  ens 

permeten  afavorir  l’aprenentatge  dels  alumnes.  Cada  curs  programem diverses  activitats 

per mantenir aquest projecte i anar-lo ampliant ja que per a nosaltres és important poder 

afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Des de fa tres cursos el claustre proposa a l’alumnat treballar en relació a un mateix tema 

i enguany vam decidir relacionar la temàtica d’aquest monogràfic amb la Setmana BIO per 

l’alimentació ecològica, prevista del 19 al 27 d’octubre de 2019. Aquest esdeveniment és 

impulsat  per  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  dels  departaments  d’Agricultura, 

Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació,  Educació,  Territori  i  Sostenibilitat,  conjuntament  amb 

l’Associació  Vida  Sana.  Com  a  centre  educatiu  ens  hem  adherit  enguany  a  aquesta 
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iniciativa  amb  l’objectiu  de  promocionar  i  donar  a  conèixer  la  producció  i  l’alimentació 

ecològica entre l’alumnat, famílies i entorn.

5.Objectius
1.Promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques tant a l’alumnat 

com a les famílies.

2.Adquirir bons hàbits alimentaris.

3.Donar a conèixer diferents plantes i les seves propietats terapèutiques i culinàries.

4.Conèixer els principis de l’agricultura i ramaderia ecològica.

5.6.Agents implicats en el projecte

Recursos humans:

- Alumnat: gairebé tots els grups de l’escola des de P4 fins 6è (els més petits, els nens i nenes 

de P3 estaven en període d’adaptació)

- Direcció i claustre: la direcció ha coordinat les actuacions i activitats que el claustre de 

mestres ha dissenyat on hi participen alumnes i famílies.

- Famílies: algunes han participat en tallers o fent xerrades a les aules sobre temes 

d’alimentació.

- Voluntaris: hem comptat amb calderins i calderines especialistes en el tema: nutricionistes, 

metges, experts en agricultura ecològica etc, que han fet tallers i xerrades.

     Col·laboradors:

- Granjes, entitats i botigues del poble o de la Comarca: ens han permès visitar-les  i 

respondre les preguntes  preparades pels alumnes.

7. Recursos emprats

-Les sortides en autocar estan ja incloses en el PA del centre, per tant no s’ha fet cap despesa 

extra. 

Els alumnes de P4 i P5 han visitat la Granja Can Montcau.

Els alumnes de 5è han visitat Consorci per al tractament de residus del Besòs.

-Els ingredients per la preparació dels  esmorzars saludables s’han comprat amb les partides 

de material que les famílies aporten.
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8. Descripció de les activitats desenvolupades

8.1 Mapa d’activitats d’Educació Infantil i Primària


Mapa d’activitats EI i EP P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6èA 6èB

Visites a operadors ecològics

• visita a granja ecològica

• visita a hort ecològic

• cooperativa de consum

X X X

Activitats comercials

• aperitius saludables KM0

• esmorzar amb productes ecològics

• visita botiga a GRANEL

• visita a botigues de fruites i verdures

• visita botiga ecològica

X X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

Activitats de divulgació

• xerrada sobre alimentació ecològica

• xerrada sobre aliments terapèutics

• xerrada menjador ecològic i de proximitat

• conferència de pagesos o artesans ecològics

• jocs, tallers i racons relacionats amb la producció 

d’aliments i l’hort escolar

• visualització de documentals sobre la producció 

ecològica i fòrum i debat posterior

• Àlbums il·lustrats “Pensem el què mengem?”, “Què és 

l’agricultura ecològica?”

• exposició “què són els aliments ecològics”

• recerca de llibres de coneixement relacionats amb el 

tema

http://pae.gencat.cat/ca/publicacions-materials-

referencia/material-educatiu/

X X X X

X

X

X

X

X

X
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Restauració i gastronomia

• taller de cuina

• sopar col·loqui

• idees de sopars saludables

• maleta pedagògica CRP “de l’hort a casa”

X X

Danses de la pluja

Ensenyar i crear danses de la pluja amb els alumnes d’infantil.

Mostrar les danses a la resta de la comunitat el divendres.

Altres activitats o temàtiques

• Plantes remeieres

X
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8.2. Planificació de les activitats al llarg de la setmana en les diferents nivells

SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE – P4

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sortida de tot el dia a 
Can Montcau: 
Activitat: treball de 
l’hort

Parlar de la sortida 
de Can Montcau i 
dels insecticides 
versus productes/
depredadors naturals

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Esmorzar 
comunitari

Preparar el guió per 
la posada en comú 
de la tarda.

Elaboració 
d’espelmes amb cera 
natural d’abella 
(reforç Sonia)

Anar a comprar 
ingredients per fer 
l’esmorzar saludable

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.

Preparació de  l’esmorzar saludabe
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Visita a la granja de Can Montcau

Taller d’elaboració de mató amb 
llet de vaca

Taller d’elaboració d’espelmes 

amb cera natural
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - P5

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Sortida de tot el dia a 
Can Montcau: 
Activitat: Elaboració 
tradicional del mató

Parlar de la sortida 
de Can Montcau i 
dels aliments 
“processats”

Sortida als horts de 
Caldes.

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Esmorzar comunitari

Comparació suc 
natural i sucs en 
tetrabrik.

Preparar el guió per 
la posada en comú 
de la tarda.

En grups interactius 
elaborar receptes i la 
llista d’ingredients 
per tal d’elaborar 
l’esmorzar comunitari 
de divendres

Anar a comprar 
ingredients per fer 
l’esmorzar saludable

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.

Preparació de l’esmorzar saludabe
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Visita als horts de Caldes
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 1R DE PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Què és l’agricultura 
ecològica?  
Joc i un mural.

Productes de 
temporada 
Imatges (classificar)

Sortida a l’hort de la 
Rita (mare del Martí)

Treballem les 
receptes de batut de 
plàtan o llimonada.

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic. 
Broxetes de fruita i 
suc de taronja

Esmorzar comunitari

Treballem les 
receptes de batut de 
plàtan o llimonada.

Preparem la sortida:  
- Circular per la 
sortida 
- Preparar entrevista 
a la Rita.

Parlem de l’esmorzar 
saludable.

Assaig de la posada 
en comú de la tarda.

Ve la Txell (mare 
Magalí) i preparem 
batut de plàtan i 
llimonada amb la 
Thermomix.

Sortida: anem al 
fruitòs i a l’Ametller i i 
comprem fruita de 
temporada.

Aula: dibuix al 
natural de fruites i 
verdures de 
temporada (de 
tardor)

Preparem les 
exposicions orals de 
divendres. 
Cada grup explicarà 
una part de la 
recerca.

Roda de tancament 
al gimnàs.

Elaboració d’un batut de llimonada
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SETMANA  BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 2N DE PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Què és l’agricultura 
ecològica?  
Joc: llegim targetes i 
les classifiquem 
entre les que 
descriuen els 
productes ecològics i 
els que no. 
Fem un mural.  

Presentació del 
nostre objectiu: 
Fer recerca de quina 
quantitat d’aliments 
ecològics podem 
trobar a les botigues 
i al mercat vs els que 
no ho són.

Sortida: anem al 
mercat de Caldes i 
passem per les 
parades de fruita i 
verdura. Preguntem 
si en tenen 
d’ecològica.  
Fem un estudi per 
saber quanta en 
tenen ecològica i 
quanta no.

Sortida a la botiga: A 
granel, de Caldes de 
Montbui. 
Hi anem tot el matí.

Analitzem els 
resultats de la 
recerca. Fem 
recompte i elaborem 
gràfics. 

Parlem de la 
importància de 
consumir productes 
sense tants envasos. 
Pros i contres, 
impacte 
mediambiental. 
Fem un escrit entre 
tots

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Esmorzar comunitari

Visita a l’aula: 
Sandra (mare del 
Jan) 
Parlem dels 
esmorzars 
saludables i 
dissenyem 
l’esmorzar que farem 
divendres.

Aula: 
Parlem dels 
productes de 
temporada. Pros i 
contres i contestem 
preguntes mirant les 
taules informatives 
de fruites i verdures 
de temporada.

Comencem  a 
preparar les 
exposicions orals. 

-   Joc d’introducció 
- Visita de la Sandra 
- Sortida al merca 
- Sortida al Fruitós 
- Sortida a granel 
- Resultats dels 

gràfics 
- Esmorzar 

saludable 

Assaig de la posada 
en comú de la tarda.

Organització del 
esmorzars saludable: 
què portarà 
cadascú?

Sortida: anem al 
Fruitòs i a l’Ametller i 
fem la mateixa 
recerca que el matí, 
però no només de 
fruita i verdura sinó 
també d’altres 
productes.

Aula: dibuix al 
natural de fruites i 
verdures de 
temporada (de 
tardor)

Preparem les 
exposicions orals de 
divendres. 
Cada grup explicarà 
una part de la 
recerca.

Roda de tancament 
al gimnàs.
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Visita a botigues del poble  

Taller de nutrició
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Preparació de l’esmorzar saludable

Xerrada de la mare del Jan sobre 

alimentació saludable
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 3R DE 
PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Brainstorming 
Setmana Bio 
(alimentació 
ecològica)/plantes 
remeieres.  
Introducció 2n 
projecte Medi: Video 
youtube “El regne de 
les plantes”

Elaboració murals Elaboració murals Sortida pels parcs de 
Caldes per 
reconèixer i 
identificar plantes 
remeieres

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Organització grups 
de treball (3r). 
Planificació fitxes 
plantes remeieres 
(medicinals, 
aromàtiques i 
culinàries). Nom 
(català/castellà/
anglès), Part 
utilitzada, 
indicacions...

Elaboració murals Elaboració murals

Esmorzar comunitari

Preparar el guió per 
la posada en comú 
de la tarda.

Recerca 
d'informació/
elaboració murals 
(fitxa 3r + recepta 4t) 
plantes remeieres

Taller Sacs d'olors/ 
Recerca 
d'informació/
elaboració murals 
(fitxa 3r + recepta 4t) 
plantes remeieres

Xerrada Marta (mare 
Marc 4t)

Omplim sacs d'olors 
amb plantes 
remeieres. 
Organitzar esmorzar 
saludable pel 
divendres tenint en 
compte la xerrada de 
la Marta.

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.
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Taller d’elaboració de sacs d’olor amb 

plantes aromàtiques
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Visita als parcs i jardins del poble
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 4Rt DE PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Brainstorming 
Setmana Bio 
(alimentació 
ecològica)/plantes 
remeieres.

Elaboració murals Elaboració murals Sortida pels parcs de 
Caldes per 
reconèixer i 
identificar plantes 
remeieres

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Organització grups 
de treball (4t) 
Planificació fitxes de 
receptes

Elaboració murals Elaboració murals

Esmorzar comunitari

Preparar el guió per 
la posada en comú 
de la tarda.

Recerca 
d'informació/
elaboració murals 
(fitxa 3r + recepta 4t) 
plantes remeieres

Taller Sacs d'olors/ 
Recerca 
d'informació/
elaboració murals 
(fitxa 3r + recepta 4t) 
plantes remeieres

Xerrada Marta (mare 
Marc)

Xerrada mare Blai 4t 
Omplim sacs d'olors 
amb plantes 
remeieres

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.

Observació de les plantes aromàtiques amb els companys petits d’Educació Infantil
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Visita als parcs i jardins del poble
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 5è DE PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Parlem de la 
celiaquia a partir del 
llibre “La colla 
celíaca”

Parlem de la diabetis 
a partir d’un vídeo de 
Youtube

Taller en anglès 
“Consorci per al 
tractament de 
residus”

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Esmorzar comunitari

Preparem preguntes 
per la Bet

Preparem preguntes 
per l’Oriol

Preparem discurs 
per a la tarda al 
gimnàs

Entrevista a la Bet S. Entrevista a l’Oriol S. Plàstica per als 
alumnes apadrinats 
amb pals de gelat 
(confegim paraules)

Plàstica amb 
aliments 
(Arcimboldo)

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.
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Visita al Consorci per al tractament de residus
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SETMANA BIO - DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE - 6è DE PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Introducció teòrica 
Aliments BIO  
Dossier 
d’informacions i 
activitats

Visita Proveïdor de 
productes ecològics 
de Caldes

Sortida a la botiga de 
Caldes

Taller de batuts 
(Txell) 

Preparem esmorzar 
saludable i ecològic.

Esmorzar comunitari

Sortida Fruitós i 
Ametller

Recull de dades . 
Comparativa de 
preus

Plàstica amb 
aliments

Roda de tancament 
entre les diferents 
aules.

Preparar  
preguntes

Xerrada sobre agricultura ecològica a càrrecs d’en Toni Altaió
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Visita a la botiga Cicle Vital

Preparació de l’esmorzar saludable
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9.Continguts i àmbits que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars 

ÀMBITS CONTINGUTS

Àmbits lingüístic

•Vocabulari usual i específic. 

•Estratègies i recursos per a la producció de textos: 
murals, receptes…

• Elements per a la planificació d’un text.

•Organització del text: coherència i cohesió.

• Correcció lingüística. 

•Recursos per a la producció i la revisió en suport imprès i 
digital.

•Estratègies de comprensió  de producciones orals i 
escrites: vídeos, conferencies, xerrades….

•Textos de tipologia diversa en diferents formats i 
suports: entevistes, conferències.

•Gestió i tractament de la informació.

Àmbit de coneixement del medi

• Biodiversitat i sostenibilitat.

• Economia i sostenibilitat.

• Consum responsable.

. Educació per a la salut.

Àmbit digital

. Construcció de nou coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la informació amb el 
suport d’aplicacions digitals. 
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6.Valors que es desenvolupen 

Cura de la salut

L’escola i  la  família  són institucions rellevants en l’àmbit  de l’educació alimentària 

dels infants. Tal com recomanen els experts, l’alimentació dels nens i nenes ha de 

ser  variada  ja  que  amb  això  s’aconsegueix  l’aportació  de  nutrients  de  manera 

equilibrada i adequada a les necessitats que tenen. 

Des del centre potenciem els esmorzars saludables i oferim un servei de menjador 

de  proximitat,  sostenible  i  ecològic.  Sabem que  saciar  la  gana  és  un  fet  biològic, 

però  que  alimentar-se  és  un  fet  social,  cultural  i,  per  tant,  educable.  Procurem 

Àmbit artístic • Expressió de les idees, les emocions i les 
experiències que desvetllen les manifestacions 
artístiques. 

• Recursos, formes i possibilitats comunicatives 
dels diferents elements i llenguatges artístics. 

• Codis i terminologia utilitzats en la lectura, 
producció i interpretació de les obres d’art. 

Àmbit  matemàtic

•Càlcul (mental, estimatiu, algorísmic, amb eines TIC).
• Magnituds mesurables. Unitats estàndards: l, ml, gr, 
kg…
• Obtenció, representació i interpretació de les dades 
estadístiques.
• Taules i gràfiques.
• Nombres. Relacions entre nombres.
• Tècniques, instruments de mesura: balances. 

•Significat de les operacions, de les propietats i les 
seves relacions entre elles: càlculs per saber quantitats 
que hem de comprar per fer un esmorzar saludable.

ÀMBITS CONTINGUTS
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donar orientacions a les famílies i vetllar per la sensibilització i educació de tota la 

comunitat en relació als hàbits de consum saludables.

Totes les activitats de la Setmana BIO a l’escola estan orientades a desenvolupar les 

competències curriculars bàsiques pròpies de cada etapa i a reflexionar al voltant dels 

diferents models de producció agrària i de consum alimentari, així com les seves 

implicacions socials i ambientals. 

Participació de la comunitat

Com a Comunitat d’Aprenentatge les famílies són molt presents a l’escola i, evidentment, 

també han estat presents durant la Setmana BIO.  Així, per exemple, una família de 

l’escola ha ajudat els alumnes de P4 a fer espelmes amb cera d’abella totalment natural, a 

P5 les famílies  han ajudat els nens i nenes a dissenyar l’esmorzar saludable del 

divendres i a comparar el suc natural del de tetrabrik. Per la seva banda, els alumnes de 

1r van tenir una mare especialista amb cuina saludable que els va ensenyar a fer dues 

receptes fàcils, saludables i molt bones. Amb ella van fer un batut de plàtan i una 

llimonada que els van sortir boníssimes! A 2n va col·laborar una mare nutricionista que els 

va explicar en què consistia un esmorzar saludable i els va ajudar a dissenyar-ne algun, 

preparar-lo i menjar-se’l plegats.

Per ampliar la col·laboració amb l’entorn també hem comptat amb voluntariat del poble de 

manera que, per exemple, la Dra. Maria Xalabarder va oferir una xerrada informativa a 

l’alumnat de 5è d’educació primària i el senyor Toni Altaió es va adreçar als alumnes de 6è 

per parlar-los de l’agricultura ecològica i de proximitat.  També s’ha organitzat una xerrada 

de sensibilització i desmitificació per a les famílies i hem procurat documentar i fer difusió 

de tots els nous aprenentatges adquirits.

De tot això se’n desprèn com a valor destacable de l’escola i d’aquesta proposta en 

concret, la col·laboració amb les famílies i la participació de voluntaris i entitats  com 

agents educatius.

Estem molt agraits amb tota la comunitat de l’escola i amb totes les persones i entitats 

que d’alguna manera han col·laborat amb l’escola per fer possible aquesta Setmana Bio.
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7.Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de 
l’agricultura i l’alimentació ecològica.  

La  llista  que  segueix  a  continuació  mostra  com  una  gran  part  de  les  activitats 

realitzades durant  la  setmana han tingut  com a tema central  la  reflexió  sobre els 

productes de temporada i de proximitat, ja que sovint és tant important que siguin 

de proximitat com ecològics, amb tot el què suposa exportar fruites i verdures de 

l’altra punta del món:

   . visita a granja ecològica

   .  visita a hort ecològic

• esmorzar amb productes ecològics

• visita botiga ecològica

• xerrada sobre alimentació ecològica

• xerrada sobre aliments terapèutics

• xerrada menjador ecològic i de proximitat

• conferència de pagesos o artesans ecològics

• visualització de documentals sobre la producció ecològica i fòrum i debat posterior

• àlbums il·lustrats “Pensem el què mengem?”, “Què és l’agricultura ecològica?”

• exposició “què són els aliments ecològics”

5. Pla de comunicació i difusió 

Dins l’escola:

L’experiència ha comptat amb els canals de difusió que són habituals a l’Escola:
- El Xiulet: follet setmanal que l’Escola uitlitza per informar les famílies de diferents 

novetats i activitats d’interès.
- La Via: revista trimestral de l’Escola que recull, en aquesta ocasió de manera 

monogràfica, algunes de les activitats desenvoluades al llarg de la setmana.
- Web de l’Escola: es van anar penjant articles de les sortides fetes al llarg de la setmana 

juntament amb altres activitats realitzades. Cada grup ho penja en el seu bloc 
corresponent.

Fora de l’Escola:
- Setmanari local El Calderí: en aquesta publicació es van publicitar les activitats qeu es 

farien al llarg de la setmana i posteriorment es va publicar un article reflexionant sobre 
la mateixa. Aquest darrer forma part dels annexos  (annex 1) que hi ha al final d’aquest 
document.
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6. Avaluació (indicadors i resultats)


1.Promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques tant a l’alumnat 

com a les famílies.

Per treballar aquet objectiu es van fer visites, xerrades on hi van participar tan els 

alumnes com les famílies.

2.Adquirir bons hàbits alimentaris.

     Aquest objectiu es va treballar mitjançant  l’organització de conferències d’experts en 

el tema, la preparació en tots el grups de diverses receptes equilibrades on es 

seleccionaven   productes provinents de l’agricultura ecològica.

3.Donar a conèixer diferents plantes i les seves propietats terapèutiques i culinàries.

     Aquest objectiu es va treballar amb les visites als parcs i jardins del poble on es 

seleccionaven les plantes aromàtiques i aquelles que tenen qualitats culinàries i 

terapèutiques. El taller d’observació de plantes i la posterior elaboració de les bossetes 

dolor han contribuit també en l’assoliment de l’objectiu.

4.Conèixer els principis de l’agricultura i ramaderia ecològica.

     Aquest objectiu es va treballar a través de la visita a la grajna de Can Montcau, a les 

botigues especialitzades que hi ha al poble així com la visualització de vídeos.

A més d’aquests objectius generals també hi ha d’altres més concrets que corresponen

als diferents àmbits els quals s’han avaluat a través de les eines que s’utilitzen

habitualment a l’escola: taules d’observació, qüestionaris, bases d’orientació…que

s’adapten a l’edat dels alumnes. 

7. Perspectives de futur

Després de totes les activitats realizades durant aquest semana hem observant que les 
alumnes han adquirit tot un seguit de coneixements que les aporten una gran 
sensibilització vers l’alimentació, l’origen del aliments i la relació que tienen amb la  salut.


La bona acollida a que ha tingut en les diferents  estaments de la comunitat escolar: 
alumnes, famílies, monitoratge de menjador etc ens encoratja a continuar tractant en un 
futur temes relacionats amb l’alimentació i la salut i a mantenir viu el nostre projecte 
d’Escola Verda que va arrelant i creixent cada cop més  en tota la comunitat.
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8. Annexes 

Annex 1 

Article publicat a la revista local EL CALDERÍ

L’escola El Calderí, amb l’alimentació ecològica 

Quin és el motiu que ha impulsat dedicar aquesta setmana a l'alimentació ecològica? És la primera edició que 
se celebra? 
A l'Escola El Calderí tenim el distintiu d'Escola Verda i per aquest motiu estem oberts a totes aquelles iniciatives 
relacionades amb el medi ambient, la salut i l'entorn que ens permeten afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Cada curs 
programem diverses activitats per mantenir aquest projecte i anar-lo ampliant ja que per a nosaltres és important poder 
afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 
Des de fa tres cursos el claustre proposa a l’alumnat treballar en relació a un mateix tema i enguany vam decidir 
relacionar la temàtica d’aquest monogràfic amb la Setmana BIO per l’alimentació ecològica, prevista del 19 al 27 
d’octubre de 2019. Aquest esdeveniment és impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Educació, Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb l’Associació 
Vida Sana. Com a centre educatiu ens hem adherit enguany a aquesta iniciativa amb l’objectiu de promocionar i donar 
a conèixer la producció i l’alimentació ecològica entre l’alumnat, famílies i entorn. 
Quina importància té fomentar aquest tipus específic d'alimentació des de l'escola? 
L’oferta d’aliments al nostre abast és molt àmplia i variada: des dels frescos acabats de recol·lectar (collir), capturar 
(pescar), munyir o sacrificar, fins els que han estat sotmesos a algun tractament, culinari o industrial. 
El consum dels productes ecològics és una opció raonable que s’emmarca en un concepte de qualitat de vida i és per 
aquest motiu que enguany hem volgut treballar aquest tipus d’alimentació amb els alumnes i hem fet activitats per 
desmitificar alguns mites entorn dels aliments, hem planificat sessions de treball a favor de l’alimentació variada i de 
productes de proximitat i hem reflexionat amb els alumnes sobre els avantatges o inconvenients que l’agricultura i la 
ramaderia ecològica, biològica o orgànica evitin l’ús de productes químics de síntesi (adobs, pesticides i altres), 
emprats en l’agricultura i ramaderia convencionals. 
Quina considereu que és l'alimentació base dels infants en l'actualitat, i com es poden modificar els hàbits de 
consum poc saludables a casa? 
L’escola i la família són institucions rellevants en l’àmbit de l’educació alimentària dels infants. 
Tal com recomanen els experts, l’alimentació dels nens i nenes ha de ser variada ja que amb això s’aconsegueix 
l’aportació de nutrients de manera equilibrada i adequada a les necessitats que tenen.  
Des del centre potenciem els esmorzars saludables i oferim un servei de menjador de proximitat, sostenible i ecològic. 
Sabem que saciar la gana és un fet biològic, però que alimentar-se és un fet social, cultural i, per tant, educable. 
Procurem donar orientacions a les famílies i vetllar per la sensibilització i educació de tota la comunitat en relació als 
hàbits de consum saludables. 
Quines activitats i quina quantitat d'alumnes (cursos i edats) participaran en aquesta Setmana de l'Alimentació 
Ecològica? 
Totes les activitats de la Setmana BIO a l’escola estan orientades a desenvolupar les competències curriculars bàsiques 
pròpies de cada etapa i a reflexionar al voltant dels diferents models de producció agrària i de consum alimentari, així 
com les seves implicacions socials i ambientals.  
Durant una setmana tots els grups d’educació infantil i primària de la nostra comunitat participaran en diferents 
activitats que el claustre de mestres ha anat planificant. Algunes d’elles reforçaran les activitat relacionades amb 
l'alimentació i la salut que ja es fan habitualment a l'escola: menjador amb productes de proximitat i, en gran part, 
ecològics; funcionament d'un petit hort escolar ecològic; continuïtat en l’esmorzar saludables i amb fruita comunitària 
dels divendres... D’altres, en canvi, ampliaran i desenvoluparan temàtiques i reflexions noves: 
Els alumnes de P4 i P5 han anat a Can Montcau on han pogut parlar de l’hort, plantar enciams, veure els animals de la 
granja i elaborar mató de manera natural. Alguns alumnes d’educació primària han visitat establiments i comerços del 
poble tot fent d’investigadors per conèixer si venen o no productes ecològics i en quina proporció respecte els altres. 
Amb aquestes dades han fet estadístiques i n’han extret algunes conclusions. A les aules, també s’han fet comparatives 
de productes, gràfiques de preus, dossiers sobre ramaderia i agricultura ecològica... D’altres grups han treballat les 
plantes aromàtiques i remeieres i han sortit a collir plantes aromàtiques i les han posat en bossetes cosides per ells 
mateixos o bé alguns d’altres han fet entrevistes a alumnes del propi centre que tenen alguna intolerància, que són 
diabètics o celíacs... 

Com a Comunitat d’Aprenentatge les famílies són molt presents a l’escola i, evidentment, també han estat presents 
durant la Setmana BIO.  Així, per exemple, una família de l’escola ha ajudat els alumnes de P4 a fer espelmes amb 
cera d’abella totalment natural, a P5 les famílies  han ajudat els nens i nenes a dissenyar l’esmorzar saludable del 
divendres i a comparar el suc natural del de tetrabrik. Per la seva banda, els alumnes de 1r van tenir una mare 
especialista amb cuina saludable que els va ensenyar a fer dues receptes fàcils, saludables i molt bones. Amb ella van 
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fer un batut de plàtan i una llimonada que els van sortir boníssimes! A 2n va col·laborar una mare nutricionista que els 
va explicar en què consistia un esmorzar saludable i els va ajudar a dissenyar-ne algun, preparar-lo i menjar-se’l 
plegats. 
També hem parlat a les aules dels productes de temporada i de proximitat, ja que sovint és tant important que siguin 
de proximitat com ecològics, amb tot el què suposa exportar fruites i verdures de l’altra punta del món. 
Per ampliar la col·laboració amb l’entorn també hem comptat amb voluntariat del poble de manera que, per exemple, 
la Dra. Maria Xalabarder va oferir una xerrada informativa a l’alumnat de 5è d’educació primària i el senyor Toni 
Altaió es va adreçar als alumnes de 6è per parlar-los de l’agricultura ecològica i de proximitat.  També s’ha organitzat 
una xerrada de sensibilització i desmitificació per a les famílies i hem procurat documentar i fer difusió de tots els 
nous aprenentatges adquirits. 

Agraïm a tota la comunitat de l’escola i a totes les persones i entitats que d’alguna manera han col·laborat amb 
l’escola per fer possible aquesta Setmana Bio. Moltes gràcies a tots i a totes! 

Annex 2

Article publicat en l’apartat de NOTICIARI de La Via,  revista trimestral de 
l’escola.

Setmana BIO

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica és un esdeveniment que té per objectiu promoure i 
donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. 

Enguany el projecte d’escola ha girat entorn aquesta temàtica i durant la setmana del 19 al 27 
d’octubre tots els alumnes des de P3 fins a 6è ens hi vam adherir.


El programa d’activitats que vam realitzar va ser molt variat! Durant el trimestre. N’hem fet una 
valoració molt positiva i esperem que hagi deixat empremta a tot l’alumnat i a totes les famílies 
de l’escola. Agraïm la implicació i col·laboració de totes les persones que d’alguna manera o 
altra vau participar en els actes i les activitats realitzades. Gràcies per ser-hi!


Annex 3

Les fotografies de les sortides i d’altres activitats que s’han fet al llarg de la 
setmana es publiquen en els Blocs dels diferents nivells.
P4: https://agora.xtec.cat/ceipelcalderi/general/setmana-bio/ 

P5: https://agora.xtec.cat/ceipelcalderi/general/sortida-a-can-montcau-de-p4-i-p5/ 

3r i 4t: https://agora.xtec.cat/ceipelcalderi/general/2n-xerrada-marina-alimentacio-
saludable/ 

5è: https://agora.xtec.cat/ceipelcalderi/general/excursio-al-consorci-per-al-
tractament-de-residus/



