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 objectivos didácticos 

•	 Apreciar la diferencia entre una gran superficie comercial y un puesto de mercado o tienda de barrio. 
•	 Considerar la calidad de los productos que se venden en un supermercado y en un puesto de mercado o 

tienda de barrio. 
•	 Ser consciente de los residuos que se generan, comparativamente. 
•	 Observar, concienciarse y ser crítico con las diferentes herramientas para vender. 
•	 Relacionar la comida con la salud.
•	 Relacionar la comida con el medio ambiente.
•	 Relacionar la comida con la economía.
•	 Observar la relación directa que existe entre mercado y supermercado y el trato personalizado.
•	 Valorar la información y proveniencia de los productos.
•	 Valorar comparativamente el coste final de la compra.

 contenidos 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS
•	 El mercado
•	 El supermercado
•	 La tienda de barrio
•	 La salud y la comida
•	 La comida ecológica
•	 El mundo rural
•	 La agricultura ecológica
•	 La agricultura convencional e intensiva
•	 Las marcas blancas
•	 Las estrategias de venta de los supermercados.
•	 Los residuos que genera la comida

•	 La comparación
•	 El proceso empático
•	 El coloquio
•	 La escucha activa
•	 La representación teatral
•	 Actividades manipulativas
•	 El cuento
•	 El cuestionario
•	 La observación del entorno
•	 La relación de conceptos
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ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
•	 Activación de la observación objetiva.
•	 Valoración de las ventajas y desventajas de los dos sistemas de venta.
•	 Observación de las repercusiones de los dos sistemas de venta en la salud, el medio ambiente y en la 

economía.
•	 Ser crítico y consciente con las herramientas que se utilizan para vender.
•	 Ser consciente que para conseguir un mundo mejor y más justo todo el mundo es necesario.

 actividades 

Infantil  v1|a1   Rompecabezas de tiendas 
 v1|a2  ¿Carne, pescado o fruta?

Inicial  v1|a3  La historia de la Pandilla Cosquilla 
 v1|a4  Los personajes de la Pandilla Cosquilla 
 v1|a5  La mermelada de la Pandilla Cosquilla

Medio  v1|a6  Nuestro desayuno 
 v1|a7  El comercio de alimentación en mi calle 
 v1|a8  Un teatro sobre ir a comprar 

Superior  v1|a9    Las ventajas de comprar aquí o allá 
 v1|a10  Hacer cálculos con la fruta 
 v1|a11   Las estrategias para vender más

 

 material pedagógico 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS.  La Pandilla Cosquilla ... quiere salvar el mercado  
ESF, 2008

 acciones de comedor complementarias 

Infantil e Inicial  v1|m1  Un batido natural
 v1|m2  Un mercado dentro de la escuela

Medio y Superior  v1|m3  Tocar y parar de tiendas y supermercados
 v1|m4  Da-tien / mer-do-ca-per-su
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http://comedoresecologicos.org/arxius/v1a10.pdf
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