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DE RECERCA QUÈ ESTÀ PASSANT? ALTRES INFORMACIONS CONTACTE

Alimentació conscient,
sostenible i saludable
Salut, ètica animal i medi ambient

Entitat

FAADA (Fundació per
l'Assessorament i Acció
en Defensa dels
Animals)

Entitat amb

 
 

CONEIX L'ENTITAT

Cicles

Pri. 8-10
Pri. 10-12
ESO 12-14
ESO 14-16
ESPO 16-18
Ed. Especial
CFA

Torna a resultats
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Dades
generals
Àmbit temàtic-subtema
Activitat esportiva i hàbits
saludables

hàbits i estils de vida saludable
alimentació

Ciutat

Continguts
Competències bàsiques
Competències específiques per conviure i habitar el món

Competència social i ciutadana
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competències metodològiques
Competència d'aprendre a aprendre

Inscripció
Cal identificar-se en l'apartat "Accés
per a escoles i entitats" per accedir
al formulari de reserves.

Comentari sobre la data d'inici
de la inscripció
Inscripcions a partir del 14 de juny
de 2021, a les 9.00 h.



activitat econòmica, comerç i
consum responsable

Medi ambient i entorn natural
protecció i drets dels animals

Descripció de l'activitat
A partir de preguntes a l'alumnat,
analitzarem el que estem menjant
actualment i destriarem aquells
aliments que afavoreixen una
alimentació que ens proporciona un
bon estat de salut, que tenen cura
també de la salut dels animals i que
són més beneficiosos per al medi
ambient. Aprendrem a buscar
alternatives saludables als aliments
que actualment consumim.

Organitza
FAADA (Fundació per

l'Assessorament i Acció en Defensa
dels Animals)

Cicles educatius
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 3r curs
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 4t curs
Educació primària. Cicle superior

(10-12 anys). 5è curs
Educació primària. Cicle superior

(10-12 anys). 6è curs
Educació secundària obligatòria.

1r cicle (12-14 anys). 1r curs
Educació secundària obligatòria.

1r cicle (12-14 anys). 2n curs
Educació secundària obligatòria.

2n cicle (14-16 anys). 3r curs

Competències personals
Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Conèixer els aliments que componen la nostra dieta, d'on venen i quines
repercussions tenen en la salut humana i no humana i en el medi ambient.
Descobrir una manera de nodrir-nos sense perjudicar ningú. Reflexionem sobre
com una dieta basada en productes d'origen vegetal evita el maltractament dels
animals i a conèixer la importància de la seva preservació i cura. Prendre
consciència de la importància de ser responsables amb el nostre propi cos, els
animals que ens envolten i l'impacte que sobre el planeta té l'actual model
alimentari.

Continguts
Els aliments que componen la nostra dieta, d'on venen i quines repercussions
tenen en la salut humana i no humana i en el medi ambient. L'alimentació
conscient, sostenible i ètica. La dieta basada en productes d'origen vegetal.
Impactes en la salut humana, en els animals que ens envolten i en la natura de
l'actual model alimentari.

Criteris d'avaluació
Qüestionari de valoració de l'activitat.

Dies i horaris de l'activitat
Durant tot el curs escolar, per
concretar amb l'entitat.

Durada aproximada de
l'activitat
1 hora

Nombre màxim d'alumnes
grup classe

Preu
Centres educatius públics: 25 euros
per grup classe. Centres educatius
concertats i privats: 50 euros per
grup classe.

Forma de pagament
Transferència bancària.

Persona de contacte
Divina Ponsdomènech 
Tel.  93 6245538 
activitats@faada.org

Observacions
L'activitat es pot desenvolupar de
forma virtual o presencial. Per a
educació especial s'ha d'acordar
abans de la inscripció amb l'entitat.

On es fa
Al centre educatiu i de manera
virtual

mailto:activitats@faada.org


Ajuntament de Barcelona Accessibilitat

Educació secundària obligatòria.
2n cicle (14-16 anys). 4t curs

Batxillerat/Cicle formatiu (16-18
anys). 1r curs

Batxillerat/Cicle formatiu (16-18
anys). 2n curs

Educació especial. Educació
especial

Centre de Formació d'Adults
(CFA). Centre de Formació d'Adults

 
Tots els districtes 
Barcelona i àrea metropolitana 
Tlf. 93 6245538 
activitats@faada.org

https://www.bcn.cat/ajuntament/
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/Accesibilitat.do?method=accesibilitat
mailto:activitats@faada.org

