
menjadors escolars ecològics
material didàctic

 http://ecomenjadors.org 

v3|m4  curses d´aquí i d´allà

Cicles mitjà i superior Menjador Per a ed. de menjador

 descripció 
Els nens i nenes fan carreres entre aliments llunyans i aliments ecològics o familiars locals.

 com fer-la 
1. Al pati, separem una part dels infants en dos grups: uns seran aliments llunyans i els altres aliments 

locals de producció ecològica o familiar. La resta participaran d’una altra manera.

2. A cada nen o nena li assignem un aliment en concret, tenint en compte que de cada un (ex. poma, ta-
ronja, tomàquet...) n’hi ha d’haver un a cada grup. A l’hora d’escollir-los, haurem de seleccionar només 
aquells que es trobin a prop (pinyes o cafè no, perquè aquí no hi ha cultiu).

3. Marquem una línia-meta i separem els dos grups a la mateixa distància (en sentit contrari un de l’altre).

4. Primer jugarem segons la situació actual. Al recorregut dels aliments locals posarem obstacles (cadires, 
nens o nenes al mig, etc.). 

5. Algú cantarà l’aliment i sortiran cap a la meta els dos que el tenen assignat.

6. Un cop jugat reflexionem sobre els possibles obstacles de la producció local (per això haurà guanyat el 
grup de productes llunyans). Podem fer aquestes preguntes:

Tenen dificultats en la distribució pel fet de no entrar a grans superfícies?
Reben pocs ingressos per la seva feina? La major part dels guanys se’ls queden els intermediaris i 
venedors finals? Com és que tenen poques subvencions per a la producció?
Pateixen una manca de reconeixement? L’única agricultura que sembla que existeix és la industri-
al?

7. Posteriorment jugarem tenint en compte l’impacte que tenen al medi ambient i a les persones els dos 
tipus d’agricultura. Aquest cop els productes locals no tindran obstacles i els de lluny hauran de córrer 
amb algú a collibè.

8. Després de jugar, haurà guanyat l’equip de productes locals, expliquem que el pes superior dels produc-
tes llunyans significava els seus impactes negatius:

El petroli gastat en milers de kilòmetres de transport.
L’impacte en el canvi climàtic de la despesa de transport i refrigeració.
La contaminació de la terra i de l’aigua pels agrotòxics.
Els problemes de salut pels herbicides en les persones que treballen al camp o que se’ls mengen.
Les condicions precàries de treball dels països productors del Sud (treball infantil, explotació labo-
ral, manca de drets com ara poder-se sindicar...).
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9. Finalment podem fer una reflexió:

Què us sembla que tenint aliments aquí, els portin des de tant lluny?
Penseu que tot i semblar iguals per fora, ho són?
Com penseu que se sent la pagesia d’aquí quan no poden vendre la seva collita perquè la compren 
a un altre país?

 temps 
 15 min Explicació del joc
 35 min Curses
 10 min Reflexió i final
 

 idea! 
Poden haver-hi aliments que només venen de lluny, però posant en el grup local el mateix producte però de 
comerç just (com ara el té, el cacau...)

Podem fer variacions a les carreres: dir dues fruites a la vegada, córrer cap enrere, anar amb una sola cama...
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