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actividades 

Infantil  v2|a1  Cada alimento en su sitio 
 v2|a2  Encontrar la pareja

Inicial  v2|a3  La historia de Luci, el gusanito verde
 v2|a4  No todo proviene del huerto 
 v2|a5  Hay diferencias 

Medio  v2|a6  De la semilla al plato 
 v2|a7  Una historieta de verdad 
 v2|a8  ¿Qué haríais si trabajáseis en el campo? 

Superior  v2|a9   Son lo mismo pero son diferentes 
 v2|a10  Una historia inacabada 
 v2|a11  Dos caminos distintos 

 material pedagógico

EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN CRÍTICA. La historia de Luci, el gusanito verde 

 acciones de comedor complementarias 

Infantil e Inicial  v2|m1  Pizzeta de verduras
 v2|m2  Galletas justas de chocolate

Medio y Superior  v2|m3  Adivinando el plato
 v2|m4  Menú para un día especial

http://ecomenjadors.org
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a1.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a2.pdf
hhttp://comedoresecologicos.org/arxius/v2a3.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a4.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a5.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a6.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a7.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a8.pdf
hhttp://comedoresecologicos.org/arxius/v2a9.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a10.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2a11.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/luci.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2m1.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2m2.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2m3.pdf
http://comedoresecologicos.org/arxius/v2m4.pdf
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v3|ud
alimentos 

 permanentes 
y kilométricos

< >
alimentos de 
temporada y 

locales

Educación primaria Aula Para maestras/os

 objectivos didácticos 

•	 Apreciar la diferencia entre alimentos kilométricos y alimentos locales.
•	 Considerar la calidad de los dos tipos de alimentos.
•	 Apreciar cual de los dos tipos de alimentos son más saludables.
•	 Concienciarse del impacto medio-ambiental de los dos tipos de alimentos.
•	 Relacionar la comida con la economía y la sociedad.
•	 Valorar la información y origen de los productos agrícolas.
•	 Conocer y valorar los productos de temporada y locales.

 contenidos 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS
•	 Los alimentos kilométricos.
•	 Los alimentos locales.
•	 La salud y la comida.
•	 Los pesticidas.
•	 Los alimentos de temporada.
•	 La agricultura y la economía.
•	 La agricultura y el medio ambiente.

•	 La comparación.
•	 El proceso empático.
•	 El coloquio.
•	 La escucha activa.
•	 El cuestionario.
•	 La observación del entorno.

http://ecomenjadors.org
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