Nom ____________________________

El malbaratament d’aliments
Has pensat alguna vegada quant
costen els aliments que consumixes?
No penses només en el que pagues en
la tenda o el supermercat: t’has parat a
reflexionar mai sobre els recursos
materials i personals que es
necessiten perquè puguen arribar a ta
casa?
En les activitats que et proposem a continuació aprendrem tot això i reflexionarem sobre el valor real
que tenen: heu fet alguna vegada una investigació interactiva? Us quedareu al·lucinats i al·lucinades?

Treball individual
1 _ Què cal per a fabricar els aliments?
2 _ Una investigació interactiva

Malbaratament d’aliments / Quant costa un entrepà de pernil?

Nom ____________________________
1 _ Què cal per fabricar els aliments?

Què us sembla? Calen moltes coses, veritat? Doncs també hem de recordar que quan tirem un tros
d’entrepà o una porció d’aliment, tots estos recursos i diners se’n van al fem en companyia seua. Ho
pensareu la pròxima vegada que no us abellisca acabar-vos l’entrepà?

Malbaratament d’aliments / Quant costa un entrepà de pernil?

Nom ____________________________
2 _ Una investigació interactiva

Sabies què al món es malbarata aproximadament 1/3 dels aliments que es produïxen? Segons el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del nostre país això suposa un cost d’uns 730 milions
d’euros a l’any; és molt, veritat?

A continuació us plantegem un recurs digital en
Genially perquè feu una petita investigació
sobre el malbaratament d’aliments. Feu clic en
cadascuna de les icones per visualitzar els
diferents recursos que us proposem.
Amb la informació que us proporcionen
respongueu a les preguntes que trobareu en este
test de Google.

Perquè us resulte més fàcil saber en què heu de fixar-vos, llegiu abans totes les preguntes i fixeuvos en les icones que hi ha al costat de cada una, us donaran pistes d’on podreu extraure la
informació que necessiteu per a contestar-les. Ànim!

Què es el malbaratament d’aliments? Què es considera malbaratar aliments?

Què comporta tirar el menjar?

Què fan les fàbriques, els supermercats i els bars o restaurants per a reduir el
malbaratament d’aliments?

Quasi la meitat del menjar que es malbarata ix de les cases i dels consumidors; és
a dir, de nosaltres. Què podem fer per a reduir les pèrdues i el malbaratament
d’aliments?
Més tard posarem les respostes en comú perquè pugueu completar-les amb la informació que
aporten els vostres companys i companyes.

Malbaratament d’aliments / Quant costa un entrepà de pernil?

Nom ____________________________

Trabajo en equipo
1 _ Idees per al nostre mural
2 _ Creativitat al poder

Com ha anat la vostra investigació interactiva? Interessant? Esperem que sí i que a més us ho
hàgeu passat bé. Per a les activitats següents us proposem que treballeu en grups de 4 o 5
alumnes. Haureu de posar en comú el que heu aprés i pensar una forma original per a compartirho. Creativitat al poder!

1 _ Idees per al nostre mural

Què hem aprés al llarg de les diferents activitats? Feu una llista breu i seleccioneu el que us
agradaria arreplegar en el vostre mural. Recordeu que heu de fer-ho entre tots i totes, escoltant les
propostes i opinions de la resta de companyes i companys i decidint entre tots, així és com treballen
els equips!

2 _ Creativitat al poder

Com podeu presentar eixa informació de forma atractiva i divertida?

Penseu en totes les alternatives que se us
ocórreguen per a triar la que us agrade més.
En esta presentació de Genially teniu algunes
idees que os poden inspirar. I desprès de vorela… creativitat al poder!

Malbaratament d’aliments / Quant costa un entrepà de pernil?

