
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

16 de octubre

• 1-reforçar el compromís de reduir el malbaratament alimentari, (recordar l’activitat del 

29/9 STOP FOOD WASTE PROGRAM) . 

hem pensat que la manera de “visualitzar” el compromís és proposar una participació al 

repte : PLAT NET. I col·locar una petita bandera, distintiu, gomet verd… als nens-es que 

s’hagin acabat tot el plat o safata com a model a seguir per aconseguir el nostre 

projecte de reducció.

• 2. Teniu en el “cuaderno de Trabajo” tres petites històries relacionades amb els aliments 

que van canviar el món: l’arròs, el blat i el blat de moro.. ja que a partir del descobriment 

d’aquests aliments els pobles es van assentar i es van poder també dedicar als cultius i no 

exclusivament a la caça. Les podeu adaptar al català i explicar-les a Infantil i C.Inicial

• 3. Teniu també curiositats a comentar.

• 4. Feu una petita exposició a una taula del menjador i exposeu : arròs, farina (blat) pa i 

blat de moro. Expliqueu que aquests aliments són, a dia d’avui, la base de l’alimentació de 

molts països.

• 5. Us proposem fer un joc al pati, a l’aire lliure on els tres cereals seran els protagonistes.

El grup estable es distribuirà en 4 grups: 1 grup que farà de nen-a amb molta gana. 1 

grup farà d’arròs. 1 grup farà de blat. 1 grup farà de blat de moro i grup farà d’aigua

Caldrà explicar que les necessitats dels nens-es que passen gana es basen en poder 

garantir aquests aliments i aigua per alimentar-se. El grup de nens amb gana haurà de 

perseguir els altres grups per aconseguir al menys 1 aliment de cada grup.

Expliqueu i consciencieu de  les dificultats per sobreviure.

Feu moltes fotos!!!!!!

El TOTEM que ja està col·locat als centres ens ajudarà

a visualitzar aquesta activitat!!!!!

ALIMENTEM LES EMOCIONS!!!!!!!!


