FENT CAMPANA
Continguts que pots treballar amb aquesta activitat:
Àrea Ciències Socials. Bloc 1: Continguts comuns. Bloc 2: El món
on vivim; Bloc 3: Viure en societat.
Àrea Llengua i Literatura. Bloc 1: Comunicació oral: parlar i
escoltar; Bloc 2: Comunicació escrita: llegir; Bloc 3: Comunicació
escrita: escriure.
Àrea Matemàtiques. Bloc 5: Estadístiques i probabilitat.
Àrea Educació Plàstica. Bloc 1: Educació audiovisual.
Àrea Valors socials i cívics. Bloc 2: La comprensió i el respecte en
les relacions interpersonals;Bloc 3: La convivència i els valors socials.

Necessitarem:

Infografia: “El que consumeixo, té a veure amb la fam?”
Fulls de treball de l’annex.

Consideracions prèvies per a l’educador/a:
•
•

Preparem el que cal per projectar la Infografia animada “El que
consumeixo, té a veure amb la fam?” És convenient haver
realitzat prèviament l’activitat “Malbaratament a la nevera”.
És important tenir present que en la 2a fase de l’activitat
(“Difonem”) pot ser necessari que utilitzin telèfons mòbils, i que
caldran doncs els permisos corresponents.

Desenvolupament:
1ª Fase: Creem

Projectem la infografia, aturant-nos quan sigui necessari i
resolent els dubtes que puguin sorgir a fi que s’entengui tot el
contingut.
• Dividim la classe en grups i expliquem l’activitat a realitzar:
“Un cop hem reflexionat sobre les dades del malbaratament de la
nostra pròpia classe amb l’activitat “Malbaratament a la nevera”, i
després de veure la infografia, heu d’elaborar un decàleg amb les 10
passes més importants per evitar el malbaratament d’aliments i
l’excessiu consum de carn en la nostra dieta. Cada grup haurà de
plasmar-ho de la manera que consideri adient (cartell, imatges
digitals, vídeo, audio, …), mirant de ser el més creatius possible”.
• Repartim els fulls de treball i deixem que els grups elaborin el seu
decàleg.
•
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•

Quan acabin, posem en comú en gran grup tots els treballs i
reflexionem sobre els seus continguts, valorant, alhora, el nivell
d’originalitat i creativitat de cada un.

2ª Fase: Difonem
•

•

Entre tots i totes, hauran de crear la seva pròpia “Campanya de
Difusió en Xarxes Socials” amb l’objectiu que el seu missatge
arribi al major nombre de persones possible. Així, hauran de
decidir quines xarxes volen utilitzar (Whatsapp, Snapchat,
Instagram…), quines seran les més eficaces, quin format serà el
més adient, etc.
És important que, en finalitzar la Campanya, facin una avaluació
de com ha anat i valorin el seu impacte: nivell de resposta,
seguidors, comentaris, “m’agrada”, quantes persones van
compartir les publicacions, interaccions, etc.
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Annex:
Full de treball
Quines accions
suggerim?

Heu de fer un decàleg amb accions concretes per evitar
el malbaratament d'aliments i l'excessiu consum de carn
en la nostra dieta. Han de ser accions fàcilment
aplicables i que ajudin a canvis reals en el
comportament de les persones; penseu en vosaltres
mateixos/es i en el vostre entorn.

El nostre tipus de dieta: hem vist en la infografia que
el que mengem, sobretot pel que fa a un consum
Els dos temes sobre excessiu de carn, té un impacte important sobre el medi
els quals heu de
ambient, així com sobre la capacitat de les persones
reflexionar per fer el famolenques per accedir als aliments.
decàleg.
Malbaratament d'aliments: aquest punt és clau, ja que
els consumidors malgastem, per diverses raons, una gran
quantitat d'aliments. És important conèixer les causes del
malbaratament d'aliments en el nostre propi entorn i
buscar les accions pràctiques que ens permetin lluitar
contra aquest problema.
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