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A.- Observeu el recorregut que fan aquests dos aliments per arribar a la botiga:

La pinya estrangera La pera catalana
10è Pinya en venda 5è Pera en venda

9è Camió 4t Camió
8è Magatzem 3r Magatzem

7è Camió 2n Camió
6è Port 1r Plantació

5è Vaixell
4t Camió

3r Magatzem
2n Camió

1r Plantació

B.- Pinteu en color els quadres.
• Verd el de la pinya i la pera.
• Vermell el dels camions.
• Groc el dels magatzems.
• Blau el de la plantació.
• Taronja el del vaixell.

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/inicial.html
http://edpac.org/mes/aula.html
http://edpac.org/mes/infants.html


C.- Compteu quants requadres fan falta perquè la pinya estrangera arribi al mer-
cat.

Compteu ara quants requadres fan falta perquè la pera catalana arribi al mercat.

D. Responeu les preguntes.
• Quin dels dos productes fa més passes per arribar al mercat?
• Quants camions són necessaris perquè la pinya arribi al mercat?
• Quants camions són necessaris perquè la pera arribi al mercat?
• Quin dels dos productes necessita un vaixell per arribar al mercat?
• Quin dels dos productes utilitzarà menys petroli per arribar al mercat?
• Què contaminarà més, la pinya estrangera o la pera catalana?
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