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1. Activitats per a primària



Índex
Taller sobre malbaratament 

alimentari
Un núvol de fruites i verdures 

imperfectes
Creació de personatges 
imperfectes que faran 

història
La gimcana de la Pagesa 

Eduarda

1. Tallers i activitats per a primària





Malbaratament alimentari

?



Tots aquells aliments que tenen un valor nutritiu per a les 

persones i que acaben llençats a les escombraries.

Què és el malbaratament alimentari?



1300 milions 

de tones! 

Dades sobre el malbaratament alimentari

1 de cada 3 aliments al món s’acaben llençant! 



Equival a 1874
balenes blaves

El malbaratament alimentari a 
Catalunya

Suposa una pèrdua 
econòmica de 

350€ per habitant i 
any

Es malbaraten 

35 kg per 

persona i any!



On es produeix?
Per què?

El malbaratament alimentari



Sabem per què és un 
PROBLEMA?

Té moltes conseqüències!

El malbaratament alimentari



El malbaratament alimentari

https://www.youtube.com/watch?v=r2KCDcntrts

Què costa portar 
una pastanaga a 

taula?



Problemes 

econòmics

Les conseqüències del malbaratament
alimentari

Problemes 

ambientals

Problemes per les 
persones



Qui és el responsable?



Tots i totes som
responsables del 

malbaratament alimentari



Tots i totes som part 
de la solució!



Un núvol de fruites i 
verdures imperfectes



Voleu jugar al nostre joc?
Aprenem a mirar amb uns altres ulls!





Creació de personatges 
imperfectes que faran 

història



Ens ajudes?

Vols ser part de la 
solució?



Creem fruites i verdures que facin 
HISTÒRIA! 



Els contes il·lustrats poden respondre a 
preguntes com aquestes 



La gimcana de la pagesa 
Eduarda



2. Activitats per a 
secundària



2. Tallers i activitats per a secundària

Índex
Joc de Rol

Quiz
Casos pràctics

Les mongetes tendres i la 
justícia global



Joc de rol



Patata 5 €
Llimona 5 €

Poma 10 €
Mandarina 20 €

Agricultors
(3 grups)

Supermercats
(2 grups)

Restaurants
(2 grups)

Repartim els rols!

Taula de preus de llavor

2 Patates
2 Llimones

1 Poma
1 Mandarina

Menú restaurants



Per què?

Agricultors/es, 

ho heu aconseguit 

vendre tot?

I als 

supermercats, 

com us ha anat?

Ho haguéssiu fet d’alguna altra manera?Com era 

la clienta, 

restaurants?

Què ha passat?



Preus llavors
Diners inicials x grup

Llimona 5€ Agricultors 30€

Patata 5€ Supermercats 50€

Poma 10€ Restaurants 90€

Variat 20€

Material pel joc de rol

Restaurant Recompensa

Necessiteu pel menú Qualitat Quantitat

Llimona 2 Complerta 100-50% 50%-0%

Patata 2 Fruita maca 100 € 75 € 25 € 

Poma 1 Fruita 1/2 maca 60 € 30 € 10 € 

Variat 1 Fruita lletja 40 € 20 € - € 



Quiz



4. Resposta d’entitats i administracions

3. Conseqüències de les PMA

2. Causes de les PMA

1. Pèrdues i malbaratament alimentari (PMA)



1. Parlem de... 
malbaratament alimentari



“El malbaratament alimentari es defineix com aquells aliments 

segurs i nutritius inicialment destinats al consum humà que són 

rebutjats o utilitzats de manera alternativa (no alimentària) al llarg 

de les cadenes de subministrament alimentari.” (FAO, 2014)

Què és el malbaratament alimentari?



a) 5,75%

Quin percentatge de la producció d’aliments 
al món acaba a les escombraries?

b) 33%

c) 60%

Qüestionari. Pregunta 1

Més o menys de 
la meitat de la 

producció 
mundial?



El malbaratament alimentari al món



Quant creus que es malbarata a Catalunya? 

a) 25%

b) 15%

a) 40%

Qüestionari. Pregunta 2

Què creieu,
més o menys que la 

mitjana mundial?



El malbaratament alimentari a 
Catalunya



On es produeix?
Per què?

El malbaratament alimentari



En quins sectors es malbarata més a Catalunya?

b) Als supermercats

c) Als menjadors 
escolars i hospitals

Qüestionari. Pregunta 3

a) A les llars

On es llença
més menjar?



En quins sectors es malbarata més a Catalunya?

b) Als supermercats

c) Als menjadors 
escolars i hospitals

Als menjadors es 
llença molt 

menjar però 
només 

representa entre 
el 4% i 6%.

Les llars són 
responsables del 

58% de 
malbaratament a 

Catalunya.

Qüestionari. Pregunta 3

b) A les llars



On es produeix el malbaratament
alimentari?



El malbaratament alimentari en imatges



2. Parlem de... 
les causes



Causes del malbaratament alimentari

?? ?



Quin d’aquests països creus que 
malbarata més aliments?

a) França

b) Canadà

c) Brasil

Qüestionari. Pregunta 4

Creus que 
existeixen 

diferències entre 
països?



Qüestionari. Pregunta 4

Quin d’aquests països creus que 
malbarata més aliments?

a) França

b) Canadà

c) Brasil

França 
malbarata  
85 kg per 
habitant 

l’any.

A Canadà es 
malbaraten 115 kg 

per habitant l’any. Un 
dels països que 
malbarata més.

A Brasil es 
malbarata de 
mitjana 18 kg 
per habitant 

l’any. 



a)EEUU

b) Kenya

c) Xina

Quin d’aquests països creus que 
malbarata més aliments?

Qüestionari. Pregunta 5

I entre 
aquests, què 

creus?



a)EEUU

b) Kenya

c) Xina

Correcte! Estats 
Units malbarata 

115 kg per habitant 
l’any 

Kenya pertany a les 
regions amb menys 

malbaratament. 

Quin d’aquests països creus que 
malbarata més aliments?

Qüestionari. Pregunta 5



El malbaratament alimentari al món



El malbaratament alimentari al món.                            
(Peter Menzel, 2005)



Causes del malbaratament alimentari



3. Parlem de... 
les conseqüències



A més de perdre aliments... quines 
són les conseqüències del 

malbaratament?

Motxilla de les PMA



https://www.youtube.com/watch?v=YZLQXqz-
6bA&list=PLYZzvCl0sgWYvrh2vgWedEe_4X-9M5rQH&index=3

Què implica les PMA?



Quines són les conseqüències?



Conseqüències ambientals de les PMA
(Informe ONG Drawdown Project 2020)

Reduir les PMA és una de les solucions amb més força per 
mantenir el Canvi Climàtic per sota dels 2 graus com es 

demana en l’acord de Paris 2015.



Qui és el responsable?



Tots i totes 
som part de la solució!



Casos 
pràctics



Què podem fer per reduir les 
PMA?

Ara ens toca actuar a nosaltres



Cas 1



Possibles respostes Cas 1

• Planificar millor la propera vegada els dies abans de marxar per 
acabar el màxim de menjar possible.

• Repartir el menjar de sobres abans de sortir de vacances entre 
familiars i veïnat.

• Els plàtans els podríem haver pelat i congelat dins un tupper
així quan tornem podem fer gelat de plàtan. El pa sec el podem 
ratllar per tenir pa ratllat i aprofitar-lo per arrebossar la carn o les 
verdures.



Cas 2



Possibles respostes Cas 2

• Planificar millor.

• Transformar les racions que no s’han servit en altres 
receptes pel dia següent.

• Oferir al dia següent, com a tapes als clients les racions 
que no s’han servit.

• Trobar un punt de distribució gratuïta d’aliments o 
algun menjador solidari que accepti les racions no 
servides.



Cas 3



Possibles respostes Cas 3

• Trucar a la Fundació Espigoladors per a que espigoli les 
taronges i les canalitzi cap a un punt de distribució 
gratuïta d’aliments de la zona.

• Iniciar una campanya a les xarxes socials explicant que el 
color de la pell de la taronja no té a veure amb el seu 
sabor.

• Vendre les taronges a mercats de pagès de la zona on es 
pugui explicar als clients/es perquè les taronges tenen 
aquest color, deixar provar les taronges als clients/es per a 
que puguin veure que el sabor no varia.



Cas 4



Possibles respostes Cas 4

• Canviar els nostres hàbits de consum alimentari i 
comprar productes de temporada i de proximitat.

• Vendre les mongetes en comptes de en safates de 
plàstic en bosses de plàstic més grans per a que puguin 
tenir lloc les mongetes senceres i no s’hagi de llençar 
res.

• Aprofitar les parts de les mongetes que no caben en 
les safates per fer altres plats.



Les 
mongetes 

tendres i la 
justícia 
global



Les conseqüències de les mongetes tendres

https://feedbackglobal.org/

Les conseqüències de les mongetes tendres



3. Calendari i dates clau



Calendari i dates clau

• 9 setembre: Dia Mundial de l’Agricultura

• 16 setembre: Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó

• 29 setembre: Dia Internacional per a la Conscienciació sobre les
Pèrdues i el Malbaratament Alimentari 

• 15 octubre: Dia Internacional de les Dones Rurals 

• 16 octubre: Dia Mundial de l’Alimentació

• 17 octubre: Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa

• 14 novembre: Dia Mundial contra l'Exclusió Social

• 5 desembre: Dia Internacional dels Voluntaris 

• 10 desembre: Dia Internacional dels Drets Humans 

• 20 desembre: Dia Internacional de la Solidaritat Humana



Calendari i dates clau

• 14-24 d’octubre del 2021: Setmana de l’alimentació 
sostenible emmarcada en la Capitalitat de Barcelona 
2021.

• 20-28 de novembre 2021: Setmana europea en 
prevenció de residus.



4. Recursos online



Recursos online per utilitzar

El menjar no es llença
https://elmenjarnoesllenca.cat/ 

Som gent de profit
https://somgentdeprofit.cat/

Agència de residus de Catalunya: 
Setmana europea de prevenció de 
residus
http://residus.gencat.cat/es/ambits_dact
uacio/prevencio/setmana_europea/porta
l_recursos_ewwr2020/

Canal de Youtube d’Espigoladors
https://www.youtube.com/channel/UCE
DmWXwlwgwvxTnpt1XkbSw/videos



https://elmenjarnoesllenca.cat/bloc/cuina_aprofitament/

Receptes d’aprofitament i consells per 
guardar els aliments online



Sobreviure a la nevera

Documentals



El escándalo del despilfarro alimentario y de tirar comida a la basura por negocio

Taste the waste (subtitulat castellà)

Documentals



La huella del desperdicio de alimentos

La huella del desperdicio de alimentos 2

Documentals



Recursos per utilitzar al menjador de l’escola

https://escolescontraelmalbaratament.blogspot.com/
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