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Jo no llenço... menjo!
Llençar menjar? Ni parlar-ne!

Entitat

Consell
Municipal del
Districte de
l'Eixample
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Dades
generals
Àmbit temàtic-
subtema
Activitat esportiva i
hàbits saludables

alimentació

Ciutat
activitat econòmica,

comerç i consum
responsable

Medi ambient i
entorn natural

gestió i sostenibilitat
ambiental

Descripció de
l'activitat
Actualment, molts
aliments encara

Continguts
Competències bàsiques
Competències específiques per conviure i habitar
el món

Competència social i ciutadana

Competències metodològiques
Tractament de la informació i competència digital
Competència d'aprendre a aprendre

Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Aprendre estratègies de consum responsable i
pràctiques de conservació i aprofitament d'aliments per
reduir el malbaratament. Valorar el menjar per les seves
aportacions nutricionals en comptes de pel seu aspecte.
Desenvolupar una actitud de reflexió crítica.

Continguts
Es parla sobre el concepte del malbaratament alimentari
i del cicle dels aliments. A continuació es realitza una
visita al mercat o botigues, on l'alumnat realitza una
recerca per evitar el malbaratament. Per acabar, es
debaten els resultats, es posa en pràctica una deliciosa

Inscripció
Dies i horaris de
l'activitat
Dimarts i dijous lectius,
de 10.00 a 14.00 h.

Durada aproximada
de l'activitat
2 hores

Nombre màxim
d'alumnes
18

Preu
Activitat gratuïta.

Persona de contacte
Paula Ramos 
Tel.  93 4350547 
info@aulambiental.org

mailto:info@aulambiental.org


Ajuntament de Barcelona Accessibilitat

comestibles acaben a les
escombraries.
Entendrem les causes i
conseqüències d'aquest
problema i aprendrem
estratègies de consum i
alimentació que ens
ajudaran a donar un cop
de mà a casa i a l'escola
per aprofitar tot el
menjar.

Organitza
Consell Municipal del

Districte de l'Eixample
Aula Ambiental

Sagrada Família

Cicles educatius
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

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

Educació especial.
Educació especial

recepta d'aprofitament i es practica amb el joc de la
nevera.

Observacions
Per als centres de
l'Eixample hi ha la
possibilitat de dur a
terme el taller al centre
escolar.

On es fa
Aula Ambiental
Sagrada Família
Lepant ,  281 
Eixample 
Barcelona 
Tlf. 93 4350547 
info@aulambiental.org

Mesures
d'accessibilitat
L'Aula Ambiental està a
peu de carrer i té portes
amples; hi ha lavabo
adaptat.

Com anar-hi
Metro L2 i L5, parada
Sagrada Família. Per als
centres de l'Eixample hi
ha la possibilitat de dur
a terme el taller al centre
escolar.

https://www.bcn.cat/ajuntament/
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/Accesibilitat.do?method=accesibilitat
mailto:info@aulambiental.org
https://www.tmb.net/ca_ES/barcelona/moute/planols/planols.jsp

