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 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.
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ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
•	 Activación de la observación objetiva.
•	 Valoración de las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de alimentos.
•	 Observación de las repercusiones de los dos sistemas de producción en la salud, el medio ambiente y la 

economía.
•	 Ser crítica/o y consciente con las herramientas de producción y transporte agrícola.
•	 Ser consciente que para conseguir un mundo mejor y más justo, todo el mundo es necesario.

 material pedagógico 

 Cuadro de alimentos de temporada

 actividades 

Infantil  v3|a1  La fruta escondida 
 v3|a2  Una brocheta de frutas 

Inicial  v3|a3  Los que son alimentos y los que no 
 v3|a4  Lo que proviene de un huerto
 v3|a5  La pera de aquí y la piña de allá

Medio  v3|a6  Una piña kilométrica 
 v3|a7  COuno, CO2

Superior  v3|a8   Bonitas por fuera, contaminadas por dentro 
 v3|a9   Sólo una estación o todo el año 
 v3|a10  Carne o alimentos vegetales 
 v3|a11  Son de aquí o son de allá 

 acciones de comedor complementarias 

Infantil e Inicial  v3|m1  Toca, prueba, huele 
 v3|m2  Canciones de comedor 

Medio y Superior  v3|m3  La naranja viajera 
 v3|m4  Carreras de aquí y de allá 
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