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DE RECERCA QUÈ ESTÀ PASSANT? ALTRES INFORMACIONS CONTACTE

De cabàs a cabàs... i una bona
compra faràs!
Taller didàctic per fomentar el consum responsable mitjançant el joc

Entitat

Àrea Metropolitana de
Barcelona

Entitat amb

 
 

CONEIX L'ENTITAT

Cicles

Pri. 8-10
Pri. 10-12
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Dades
generals
Àmbit temàtic-subtema
Activitat esportiva i hàbits
saludables

Continguts
Competències bàsiques
Competències específiques per conviure i habitar el món

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competències metodològiques

Inscripció
Comentari sobre la data d'inici
de la inscripció
Inscripcions a partir de l'1 de juliol
(agost inhàbil).



hàbits i estils de vida saludable

Ciutat
activitat econòmica, comerç i

consum responsable

Medi ambient i entorn natural
gestió i sostenibilitat ambiental

Política pública
àrea metropolitana

Descripció de l'activitat
L'activitat a l'aula "De cabàs a
cabàs... i bona compra faràs!" pretén
donar a conèixer la gestió dels
residus i el consum responsable
mitjançant el joc. L'activitat utilitza
la mecànica i l'estructura del
tradicional joc de l'oca per introduir
els continguts i fer reflexionar als
nens i nenes sobre els recursos, els
residus i el consum. S'inicia
l'activitat amb la introducció de
l'AMB i de la mecànica del joc. El
grup es dividirà en quatre subgrups,
cadascun representat per una fitxa
de color, es procedeix al joc
responent preguntes que permeten
fer avançar la fitxa i al arribar al
centre, s'acaba el joc. Al finalitzar,
l'educador/a repassa el que s'ha
anat parlant durant l'activitat i es
conclou tot reflexionant sobre com
aplicar les bones pràctiques en el
dia a dia.

Organitza
Àrea Metropolitana de Barcelona

Competència d'aprendre a aprendre

Competències personals
Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Introduir el concepte de malbaratament alimentari i el concepte de bones
pràctiques per anar a comprar. Conèixer els criteris de compra responsable:
compra verda, comerç just, agricultura ecològica, proximitat i temporada.
Fomentar la responsabilitat individual en la presa de decisions com a
consumidor/a. Afavorir una actitud crítica i activa per impulsar la compra
responsable. Valorar les repercussions ambientals i socials de determinats
productes de consum quotidià. Fomentar hàbits encaminats a un consum
responsable amb criteris ambientals i socials.

Documentació
Enllaços
Educació per a la Sostenibilitat

Activitat prèvia 
Activitat prèvia recursos i residus

Activitat posterior 
Activitat posterior recursos i residus

Residus - AMB

Publicacions

Recull de recursos

Alícia al país de les deixalles 
Vídeo divulgatiu

Envàs, no cal gràcies 
Dossier divulgatiu

Dies i horaris de l'activitat
De dilluns a divendres, matí i tarda.

Durada aproximada de
l'activitat
1 hora

Nombre màxim d'alumnes
Grup classe

Màxim de professors
acompanyants 
2

Preu
Activitat gratuïta.

Persona de contacte
Tel.  93 2389351 
reserves.compartim@amb.cat

On es fa
Al centre d'ensenyament
 
Tots els districtes 
Als 36 municipis metropolitans 
Tlf. 93 2389351 
reserves.compartim@amb.cat
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Ajuntament de Barcelona Accessibilitat

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

https://www.bcn.cat/ajuntament/
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/Accesibilitat.do?method=accesibilitat

