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Qui és DESOS i CENTRAL PARC

Els projectes educatius d’Infantil i Primària es vinculen i s’intenten relacionar amb els 
altres projectes que impulsa la nostra entitat.

- De forma transversal amb recursos de Nicaragua – Visionat de Tierra Fèrtil

- Durant la segona part del projecte visionat d'audiovisuals de Central Parc, visita als 
terrenys agrícoles i taller de Joc de la pagesia.
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QUÈ HEM FET?
Projecte anual al curs 2016-2017:

3 escoles del districte de Sants Montjuïc “El Dret a
l’alimentació al Sud i al Nord: Consciència global i
transformació local”:

༝ 40 docents, 430 alumnes, 167 famílies, 25 agents de
l’entorn

Projecte Bianual 2017-2019: 2 escoles:

Segon any al districte de Sants Montjuïc durant el curs
escolar 2017-2018 a 1 escola:

༝ 28 docents, 450 alumnes i 11 agents de l’entorn.

Primer any al districte de Nou Barris durant el curs escolar
2018-2019 continuació curs escolar 2020/2021:

༝ 4 docents, 50 alumnes, 7 agents de l’entorn.
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QUÈ HEM FET?
Projecte Bianual any 2019-2021:

Primer any d’implementació del projecte MenjaDrets:

Segon any al districte de Nou Barris durant el curs escolar
2019/2020 continuació curs escolar 2020/2021:

༝ Escola Àgora – Cicle mitjà d’educació primària, 2
docents, 50 alumnes, 7 agents de l’entorn.

Curs 2020/2021:

Segon any d’implementació del projecte MenjaDrets.

༝ Col·legi Camí – Cicle superior d’educació primària, 3
docents, 50 alumnes, agents de l’entorn.

༝ Centres educatius que s’hi vulguin sumar.
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El projecte:
༝ Oferim un projecte socioeducatiu subvencionat per

entendre el nostre model alimentari actual i
treballar a les aules una alternativa responsable,
justa i sostenible a través del coneixement i la
transformació del nostre entorn.

༝ És un projecte que tracta sobre el DRET A
L’ALIMENTACIÓ i LES CONSEQÜÈNCIES QUE ES
DERIVEN DEL NOSTRE MODEL ALIMENTARI ACTUAL,
generador de pobresa i destrucció ambiental tant al
Nord, com al Sud.
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El projecte:
Objectiu general: Contribuir a promoure
l’exercici del dret a l’alimentació entre la
població més vulnerabilitzada. Entendre el
nostre model alimentari actual i construir als
barris una xarxa a favor d’una alternativa
responsable, justa i sostenible.

Aquest projecte vol

contribuir en la garantia

d’una alimentació de

qualitat i accessible per

mitjà de l’enfortiment de

capacitats tot promovent

canvis en les actituds,

conductes i pràctiques vers

el consum alimentari en les

comunitats educatives.



Objectius en la metodologia de treball

༝ Crear un entorn educacional que promogui la

igualtat, la cooperació i el respecte mutu.

༝ Oferir formació, eines i recursos, apoderant

els equips docents per aplicar l’Educació pel

Desenvolupament a les aules.

༝ Connectar el centre educatiu amb el seu

entorn i amb el menjador escolar, afavorint

les sinèrgies amb entitats, comerços,

associacions i altres agents.
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Objectius en la metodologia de treball

༝ Compartir reflexions i experiències a través

del bloc i altres eines digitals.

༝ Propiciar l’aprendre a aprendre i la

construcció del coneixement.

༝ Crear un espai per reflexionar i desenvolupar

l’esperit crític.

༝ Contribuir a generar un canvi d’actituds i

valors.
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Treball cooperatiu
Volem impulsar el treball cooperatiu entre l’alumnat dels diferents cicles, realitzant 

activitats on hagin de col·laborar entre cursos o cicles per a dur-les a terme.
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A qui ens dirigim?
༝ Infants d’Educació Infantil i Primària. Proposem un projecte

transversal a desenvolupar durant el curs escolar amb la
participació de tota la comunitat educativa.

༝ Docents. Oferim formació per apoderar l’equip docent en
l’Educació pel Desenvolupament, facilitant eines i recursos que
donin resposta a les seves necessitats.

༝ Famílies. Treballem amb les AMPA com a força inherent al
centre, fomentant la participació de les famílies en el
desenvolupament del projecte.

༝ Menjador escolar. Treballem amb el menjador escolar buscant
alternatives al menú que siguin més justes i sostenibles.
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Fases que seguirem:
Identificació de necessitats

༝ Número de professionals implicats.

༝ Disponibilitat de temps de dedicació al
projecte.

༝ Infraestructures i altres materials
disponibles.

༝ Pressupost total disponible.
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Calendarització de les sessions i 
formació de la docencia

༝ Disseny conjunt de la metodologia
d’avaluació i comunicació del projecte.

༝ Detecció de les inquietuds de la
docència i formació adaptada a les
necessitats.

Disseny dels objectius i elaboració d’un 
Pla d’Acció

༝ Objectius generals i específics amb
indicadors que els defineixin i que
permetin la seva avaluació posterior.

Apoderament, suport i acompanyament a 
les aules

༝ Acompanyament de la docència per
l’aplicació de l’Educació per a la
Justícia Global a les aules.
(contractació de tallers, activitats,
excursions, desenvolupament
d’accions, suport...)



Cronograma:
Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Act. 1: Sessions formatives 
i educatives sobre el dret a 
l’alimentació 

X

Act. 2: Participació, 
implementació als centres 
i desenvolupament del 
projecte

X X X X X X

Act. 3: Contacte i 
establiment de 6 
compromisos de 
participació

X X

Act. 4: Comunicació i 
difusió del projecte X X X X X X X X
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Què oferim
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Subvencionem una oportunitat de recerca i construcció de coneixement a partir
de la realitat de l’escola i que doni resposta a les necessitats de canvi de la
societat.

༝ Formació, assessorament, eines i materials didàctics per als docents.

༝ Planificació, coordinació i dinamització d’activitats.

༝ Contacte i intercanvi d’experiències amb el sector agroalimentari ecològic i de

transformació social.

༝ Contractació d’activitats, tallers i sortides.

༝ Treball participatiu, planificant conjuntament amb els centres educatius el

projecte.

༝ Generació de diferents vies de difusió del projecte.



Ens adaptem a la nova realitat

14

Hem preparat materials per adaptar-nos a la nova realitat, pensant en possibles
confinaments i períodes d’estudi telemàtic.

༝ Adaptació del pla d’acció, en cas de confinament el projecte s’adapta per continuar

executant-se des de les cases de l’alumnat.

༝ Adaptació del treball cooperatiu, malgrat el treball a distància s’intenta no perdre mai

l’essència del treball en grup.

༝ Creació d’un espai virtual, mitjançant la creació d’un espai virtual tipus Google Sites

permet realitzar el projecte de manera informatitzada.

༝ Contractació d’activitats, oferim també activitats ja adaptades al treball telemàtic.

༝ La difusió del projecte continua present durant els períodes de confinament, fent-ne ressò

de les activitats i avenços de l’alumnat.



Activitat itinerant a través d’un
personatge atractiu, motivador i
encisador pels alumnes.

Aquest fil conductor serà una o
diverses dones que pertanyen a un
col·lectiu, de Barcelona.

Fil conductor
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Primera visita: Presentació del fil conductor i
demanda d’ajuda a l’alumnat per descobrir si les
fruites i verdures de l’escola provenen d’un país
llunyà o proper.

Aquesta activitat servirà d’avaluació inicial dels 
coneixements de l’alumnat.

Segona visita i/o visita cloenda: Les dones que
exerceixen de fil conductor tornen a l’escola per
recollir les conclusions de l’alumnat.

Aquesta activitat servirà per avaluar els 
coneixements i aprenentatges adquirits així i com 

veure l’impacte que ha tingut el projecte.

Fil conductor
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El fil conductor del projecte també 
visita a l’alumnat en períodes de 
confinament.

En cas de confinament, es busquen nous
canals perquè el fil conductor del projecte
contacti amb l’alumnat.
Per mitjà de vídeos prèviament gravats o de
videoconferències, sempre intentant no
perdre l’essència del projecte, continuant
oferint-los missions i engrescant-lo a
descobrir nous aprenentatges.
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ACTIVITATS 
DEL 

PROJECTE



Visita a la cuina del centre

Activitat on es realitza una visita a la cuina del
centre educatiu. Es realitza una petita
entrevista a la persona encarregada de la cuina
i també es recopilen etiquetes dels productes
per més endavant estudiar-ne l’origen.

༝ Duració total: 1 h 30 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes

༝ Cicle inicial i mitjà.

༝ Es treballa la part social del projecte.
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Investigació procedència productes
Activitat on s’investiga l’origen de les
fruites i les verdures del menjador escolar
amb la finalitat de saber-ne l’origen i poder
elaborar posteriorment un mapa de
recorregut.

༝ Duració total: 1 h 30 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes

༝ Cicle mitjà i superior.

༝ Es treballa la part ambiental i econòmica 
del projecte. 
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Construcció del mapa
Activitat on es realitza la confecció d’un
mapa mundi on es representaran els
diferents recorreguts que fan els
productes del menjador de l’escola, és a dir
des del seu punt d’origen fins al seu punt
de consum.

༝ Duració total: 1 h 30 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes

༝ Cicle mitjà i superior.

༝ Es treballa la part social i ambiental del 
projecte.
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Joc de rol de la Pagesia
Activitat a l’aula on s’expliquen els
conceptes d’intermediaris i proximitat dels
productes. L’alumnat reflexiona sobre les
conseqüències ambientals, socials i
econòmiques del nostre model de consum.
A partir del pagès o de la pagesa de Central
Parc l’alumnat de 5è i 6è té l’oportunitat de
conèixer a l’aula com pot ser el seu dia a
dia.

༝ Duració total: 1 h 30 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes

༝ Cicle superior
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Taller de petjada ecològica
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Activitat a l’aula on s’explica el concepte de la petjada
ecològica a través de les nostres activitats diàries.

Es dona peu a fer el càlcul de diòxid de carboni que
implica el transport dels productes del seu mapa.

Es reflexiona a l’aula les sobre les conseqüències del
nostre consum.

༝ Duració total: 1 h 30 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes.

༝ Cicle mitjà i superior

༝ Treballa la part ambiental 

i econòmica del projecte.



Taller de 9 pebrots
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Activitat a l’aula on s’explica el
concepte de petjada ecològica d’una
manera molt visual i adaptada a les
edats de l’alumnat de 3r i 4rt.

És un projecte que fa repensar en el
model de subministrament de la cadena
alimentària i com els aliments es
“vesteixen” de petroli segons la seva
procedència.

༝ Duració total: 45 minuts.

༝ Participants màxims: 25-30 alumnes

༝ Cicle mitjà.

༝ Treballa la part ambiental i 
econòmica del projecte.
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SORTIDES 
DEL 

PROJECTE



Sortida a una finca d’horticultura ecològica i social
Visita una de les fiques de Central Parc, s’obté l’oportunitat d’entendre
com es treballa la terra, quin és l’origen dels productes que mengem i
com és la vida pagesa al nostre entorn proper.

Aquesta sortida ens permet conèixer un exemple de cooperativisme i
economia social al Parc Agrari del Baix Llobregat, a part de poder
descobrir també com és el cicle de l’aprofitament alimentari.

༝ Duració total: tot el dia.

༝ Participants màxims: -

༝ Tots els cicles

༝ Treballa la part social, 

ambiental i econòmica 

del projecte.
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Tallers de cuina i/o manuals
S’elaboren petits tallers culinaris i/o de
manualitats per entendre el concepte de
temporalitat, buscant reflexionar i
entendre la manera de tenir producte
tot l’any, respectant la proximitat i el
cicle dels cultius.

༝ Duració total:  1h i 30 minuts.

༝ Participants màxims: 12 alumnes

༝ Cicle inicial, mitjà i superior.

༝ Treballa la part social, ambiental del 
projecte.
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Creem xarxa
Crear una xarxa amb l’entorn proper que aposta
pel consum i producció d’aliments ecològics i de
proximitat. Es creen aliances entre agents de
barri i el centre educatiu. Com a part del
projecte, s’aposta pel petit comerç i les
iniciatives sostenibles.

༝ Tots els cicles 

༝ Part econòmica i social del projecte.
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Activitats 
adaptades a la 

distància



Adaptació del fil conductor
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Activitat on el fil conductor realitza una
visita virtual a l’alumnat. Per mitjà d’un
vídeo i qüestionari la noia o noies
encarregades de desenvolupar-lo
recullen aprenentatges de l’alumnat i al
mateix temps l’engresquen per a seguir
amb el projecte.

༝ Duració total: De caràcter telemàtic.

༝ Participants màxims:

༝ Cicle inicial, mitjà i superior.

༝ Treballa la part social, ambiental i 
econòmica del projecte. 

https://youtu.be/bH0OUFLCnR8

https://youtu.be/bH0OUFLCnR8


Els enciams de la Marta
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Activitat de caràcter telemàtic on
s’expliquen les diferències que hi ha
entre els diferents punts de venta dels
productes, en aquest cas els enciams.
Es parlen les diferències entre els
supermercats, les botigues de barri i
els mercats de pagès.

Consisteix en 3 vídeos diferents a
visualitzar i un qüestionari posterior
per contestar.

༝ Duració total: De caràcter telemàtic.

༝ Participants màxims: -

༝ Cicle mitjà i superior.

༝ Treballa la part econòmica i social del 
projecte.



Activitat dels Circuits 
Curts de Comercialització
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Activitat de caràcter telemàtic on s’expliquen els avantatges
que suposa realitzar un consum de proximitat.

Consisteix en un qüestionari interactiu a respondre per
l’alumnat.

༝ Duració total: De caràcter telemàtic.

༝ Participants màxims: -

༝ Cicle mitjà i superior

༝ Treballa la part social, ambiental i econòmica del projecte.



Teniu alguna proposta?
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Si teniu alguna proposta o se us
acut alguna activitat que pugui
estar relacionada amb el projecte,
no dubteu en comentar-ho,
nosaltres ens adaptem a les
necessitats de cada centre
educatiu!



Contacta'ns
Troba’ns a:

http://www.desos.santboi.net/

http://centralparc.cat/

o Adrià Masot: Metodologies.desos@pangea.org

o Telèfon: 936 818 922 - 661174592

http://www.desos.santboi.net/
http://centralparc.cat/

