
 

c/ Llaceres, 30 | 08172, Sant Cugat del Vallès (BCN) 
tel. 936 741 122 |  www.froca.cat  I www.rocadino.cat _  

 

  
 
 

 
F.Roca i l’escola Arenal de Llevant, en col.laboració amb 
l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona estem duent a terme 
un projecte que s’engloba dintre de “l’Any europeu contra el 
malbaratament d’aliments” que es celebra aquest 2014. 
 
En aquest projecte participen diferents escoles de Barcelona. 
Totes vam començar la setmana del 13 al 17 de gener 2014. 
  
Es farà una setmana al mes durant 5 mesos i  cada mes 
treballarem al voltant d’un aliment diferent. Les dates seran les 
següents: 
 
13 al 17 de gener 2014: Pa 
 
3 al 7 de febrer 2014: Iogurt 
 
10 al 14 de març 2014: Carn 
 
7 al 11 d’abril 2014: Peix 
 
5 al 9 de maig 2014: Patata 
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DILLUNS 

 
 
ALIMENT TREBALLAT: CARN (POLLASTRE) 
DE QUÈ PARLEM? D’ON HA VINGUT? 
 
-Espècie: Pollastre groc català (amb certificació d’origen). 
-Criança: Es cria per granges de tot Catalunya. En general a 
nosaltres ens arriba del Bages i si no hi ha, de Lleida o Girona. 
-Alimentació: Menja un 65% de cereals i un 35% de llegums. 
-Escorxador: Santa Perpètua de Mogoda, des d’on ens arriba a 
nosaltres. 
 
S’han fet tres grups per fer el joc: “El transport de la pastanaga”. 
 
A cada equip se li dona una pastanaga grossa. Caldrà que facin 
un recorregut de relleus amb la pastanaga, ara bé, la llargada 
variarà. El primer equip tindrà un recorregut amb la distància de 
30 metres i podrà transportar la pastanaga amb l’avantbraç. Per 
el segon, la distància serà de 10 metres i podrà transportar la 
pastanaga amb el coll. Finalment, per al tercer equip la distància 
serà de 5 metres i podrà transportar la pastanaga amb els 
genolls.  
 
I després se’ls hi fa quatre preguntes: 
 
-Qui ha trigat més? 
-Qui ha estat més ràpid? 
-Qui ho ha tingut més fàcil? 
-Perquè? 
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DIMARTS 
 
 
QUANT PRODUCTE HEM LLENÇAT? 
 
El cuiner ha pesat el pollastre total que es va servir. 
Quan ha acabat el servei del menjador, hem pesat el pollastre 
malbaratat que els nens i nenes han llençat en un cubell apart. 
 
S’han servit  34,500 quilos de pollastre. 
Hem pesat el pollastre que s’ha llençat i son 650 g. 
 
 
Activitat escollida: “Què hi ha dins dels globus?” 
 
Es dóna a cada alumne un globus perquè l’inflin i el lliguin al 
turmell. Dins de cada globus hi ha una imatge del consum 
alimentari de diferents famílies d’arreu del món. Tot seguit cada 
nen i nena provarà de rebentar el globus de la resta i evitar que 
es rebenti el seu. Un cop rebentats tots els globus, els nens i 
nenes han de fer grups amb les fotos iguals i es fa un debat. 
Què mengen? Quins residus generen? Quina varietat de 
productes hi ha? Quina família és més semblant a la teva? Qui 
creieu que llença més menjar? 
 
 
Avui mentre fèiem les activitats han estat amb nosaltres uns 
periodistes de Telecinco. Ens han fet preguntes i ens han filmat, 
els nens i nenes estaven molt contents.   
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DIMECRES 
 
 
I AIXÒ QUANT COSTA? 
 
Petjada ecològica: 10ha/persona/any. 
Superfície necessària per obtenir 1Kg de vedella: 0.0012m2 de 
sòl conreat amb farratges i cereals. 
Energia necessària per produir 1kg de vedella: 64.2 kW/h 
Aigua emprada: 15.000 litres 
Impacte ecològic: contaminació del sòl  i els aqüífers amb purins 
de vaques, possibles problemes derivats de la soja i el blat de 
moro transgènics amb els quals s’elabora el pinso i emissions de 
metà a l’atmosfera per part de les vaques. 
 
Activitat escollida:“I tu què tries?” 
 
Es divideix el grup en equips de 4 o 5 alumnes i se’ls dóna una 
fotografia d’un aliment. Per cada aliment caldrà que anotin, dins 
el dibuix d’una petjada, què creuen que ha calgut utilitzar per 
produir-lo, distribuir-lo, comercialitzar-lo, etc. 
Quin aliment creieu que té un cost ambiental més alt? Per què I 
quin aliment creieu que té un cost ambiental més baix? Per què? 
Proveu d’ordenar totes les fotografies dels aliments des del que 
té menys cost ambiental fins al que en té més. 
 
Un cop fet, es fa un debat sobre les accions que han escrit, 
relacionant-ho amb què vol dir el concepte de petjada ecològica i 
que vol dir el cost ambiental d’un producte.  
 
 
 
 
 

http://www.froca.cat/�


 

c/ Llaceres, 30 | 08172, Sant Cugat del Vallès (BCN) 
tel. 936 741 122 |  www.froca.cat  I www.rocadino.cat _  

 

 
 

DIJOUS 
 
 
Quant malbaratem entre tots? 
Com evitem el malbaratament? 
 
Reunim als nens i nenes per informar sobre la quantitat d’aliment 
malbaratat.  
 
La quantitat servida en totes les escoles es de 467.226 quilos i la 
quantitat malbaratada es de 21.604,29 quilos, aquesta informació 
ens la proporciona l’Agenda 21 i és un càlcul de totes les escoles 
que participen en el projecte.  
 
El Dimarts es pesa la carn i enviem  les dades a l’Agenda 21. El 
dimecres ens poden donar el resultat de totes les escoles. 
 
Explicarem la quantitat total que s’ha malbaratat entre totes les 
escoles i el què suposa això. 
 
Activitat escollida:” 3,2,1 i acció” 
 
Es proposa als alumnes que creïn, en grups petits, diferents 
esquetxos de teatre o anuncis de televisió, de 3 minuts de durada 
i amb el títol La unió fa la força! o bé Els petits canvis són 
poderosos! El contingut de la representació s’ha de relacionar 
amb el concepte d’evitar el malbaratament alimentari. Quan els 
diferents grups l’hagin preparada es representarà davant la resta 
de companys i companyes. 
Quin ens ha agradat més? Per què? 
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DIVENDRES 
 
 

Cada dia  al finalitzar els jocs, escrivim a la pissarra i a la lona les 
dades i conclusions a les que hem arribat. 
 
Durant la primera setmana ja vam decidir la manera de 
comunicar el que havíem fet al llarg de tota la setmana i va ser 
posar la lona en un lloc visible de l’escola i fer un escrit explicant-
ho tot. Aquest escrit es penjarà al web de l’escola i al bloc de 
l’AMPA. 
 
Aquesta setmana han participat nens i nenes de cinquè i sisè i 
cada setmana anirem canviant els grups perquè pugui participar 
tota la primària. 
 
Tots ells han estat molt contents de participar en aquest projecte i 
han estat molt engrescats i participatius. 
 
Les dades i xifres concretes del malbaratament del pollastre 
recollides el passat dimarts 11, i la comparació en relació a la 
resta d’escoles que hi participen, les podeu trobar en la lona del 
costat. 
 
 

Equip de monitoratge i cuina 
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