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Agora toca… Dereito á Alimentación

Apadriña con
UNHA FERRAMENTA PARA EDUCAR NA SOLIDARIEDADE
WEDUCOLE é unha oportunidade para que toda a comunidade educativa participe nun
proxecto educativo e solidario, apadriñando de forma colectiva a unha nena ou neno
a travésde Axuda en Acción.
Con Wedu, as alumnas e alumnos:
• Poderán ter contacto ca nena ou neno apadriñado e coñecerán quen é, como vive,
como é a súa familia e o seu día a día.
• Recibirán mensaxes da súa clase, de modo que o vínculo solidario non só o
establecedes con esa nena ou neno, senón con toda a súa comunidade educativa.
• Cultivarán a solidariedade dende a infancia como unha experiencia alegre e divertida.
• Desenvolverán a competencia social e cidadá, a través da comunicación, o
aprendizaxe e a empatía.
• Compartirán con toda a comunidade educativa un exemplo práctico de solidariedade
e de como podemos facer para mellorar o mundo no que vivimos.

COLEXIOS E FAMILIAS QUE APADRIÑAN
APADRIÑA CON WEDU non é unha colaboración solidaria ao uso.
É o proxecto de Axuda en Acción especialmente pensado para nenas e nenos, familias e
colexios, que busca reforzar o vínculo entre iguais a través dos materiais que envíanse
periodicamente ao centro ou á casa, e a través dos contidos infantís e propostas
participativas que encontraredes na páxina web do proxecto.
Se o teu colexio xa apadriña con Axuda en Acción, podedes seguir mantendo o vínculo
ca mesma nena ou neno, e ademais recibir comunicacións e propostas de Weducole.
Só tedes que darvos de alta a través da web e solicitar o voso código de socia.

Infórmate e participa cos teus alumnos/as en:

ayudaenaccion.org/wedu
Material educativo editado por Axuda en Acción para o Programa Educativo AGORA TOCA...
Contidos e deseño de En Babia Comunicación Social para Axuda en Acción. Ilustracións de iiago para En Babia.
Está autorizada a reprodución, difusión e utilización sen ánimo de lucro destes materiais con fins educativos, citando sempre a fonte e as súas autoras/es.

DESCRICIÓN
E OBXECTIVOS
XERAIS
DA ACCIÓN
Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA aborda o Dereito á Alimentación, e pretende
facer reflexionar a comunidade educativa sobre as enormes desigualdades que
se dan no mundo en relación co acceso aos alimentos, así como a importancia de
garantir alimentos nutritivos e adecuados durante a etapa de crecemento.
Ademais, esta acción ten de fondo unha finalidade recadatoria, de carácter voluntario
e simbólico, apoiada na colaboración das familias. A proposta consiste na redacción
da receita dunha sobremesa, o cálculo do seu custo e a doazón do seu importe, ben
para apadriñar un neno ou unha nena, ou ben para o proxecto de construción de 2
aulas de educación temperá en Ayacucho (Perú).
Entre os obxectivos preparatorios da acción están:
• Reflexionar sobre o Dereito á Alimentación, analizando as diferenzas entre os
países do Norte e do Sur no relativo á renda familiar e ao acceso aos alimentos.
• Afondar na desigualdade do reparto de alimentos (cultivos, terras, auga,
sementes…) como causa estrutural da pobreza. Incidir na importancia dunha
alimentación sa e equilibrada na infancia, que garanta o correcto desenvolvemento
das persoas.
• Propoñer solucións que persigan a seguridade alimentaria no mundo: agricultura
e consumo sostibles; alimentos de temporada, produtos locais e de pequenos
agricultores; comercio xusto, etc.
Entre os obxectivos propios da acción tamén destacan:
• Compartir unha experiencia culinaria positiva (o momento da sobremesa), a través
de receitas familiares que permitan a aproximación das nenas e dos nenos ao
concepto de economía doméstica (canto gastamos en preparar esta comida?).
• Comparar o custo do menú dunha familia en España co gasto en alimentación
dunha familia dun país en desenvolvemento.
• Alentar unha acción solidaria a través da recadación colectiva de microdoazóns,
que sumadas ás de todo o centro, se destinarán este curso, ben a apadriñar un
neno ou unha nena, ou ben ao proxecto de construción de 2 aulas de educación
temperá en Ayacucho (Perú).

Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA
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PREPARACIÓN
E IMPLICACIÓN
DO CENTRO
EDUCATIVO
Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA é unha proposta de actuación de fins educativos
en relación co Dereito á Alimentación, que conta, ademais, cun obxectivo recadatorio
simbólico e voluntario. É moi importante chegar a un acordo co profesorado, así como
preparar o alumnado e as familias para interpretar correctamente a finalidade desta
acción, e lograr todo o seu apoio e implicación.
Recursos de apoio para o profesorado
• Nesta guía encontraredes distintas “follas de ruta” para dar unha clase preparatoria
coas vosas alumnas e alumnos, segundo o seu curso.
• Desenvolvemos tres niveis de contidos que comprenden educación infantil, primaria
e secundaria. Esperamos que as nosas ideas vos sirvan de axuda, aínda que,
segundo os requisitos curriculares e as características de cada centro, entendemos
que requiran certa adaptación.
• Ao final desta guía encontraredes o apartado Para enfocar o tema... con información
complementaria sobre este dereito.
• Desde Axuda en Acción animámosvos a participar no blog publicando as vosas
achegas. Poden ser novas “follas de ruta”, máis adaptadas a un curso ou materia
concreta, ou novas ideas para complementar ou mellorar a acción. A vosa colaboración
será moi valiosa!
Recursos para preparar o alumnado
• Tal e como se recolle nas “follas de ruta”, ao comezo da hora de formación hai que
explicarlle ao alumnado o porqué da acción.
• As fichas ás que se fai referencia nos contidos por niveis recollidos nesta guía están
publicadas para a súa descarga no blog.
Recursos para involucrar a las familias
• Desenvolvemos unha proposta para implicar as familias e seguir traballando o tema
na casa. É moi importante que cada alumna e alumno reciba unha copia da ficha
identificada “para familias” que aparece publicada no blog.
Recursos para implicar al personal no docente
• Propoñemos informar e involucrar tamén o persoal non docente na realización desta
acción.
• En concreto, con Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA pódese distribuír a todo o
persoal a ficha para facer en familia.
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Recursos para anunciar a acción dentro e fóra do centro
• Na carpeta de benvida ao programa encontraredes unha mostra dos carteis de
Axuda en Acción para o anuncio de cada acción.
• Estes carteis pódense descargar no blog para que anotedes a data decidida
para a realización da acción no centro.
• Propoñémosvos avisar da vosa acción algún medio de comunicación local, para
que a cubra como noticia.
• No blog temos unha galería onde podemos publicar toda a documentación
gráfica que nos enviedes desde o voso centro: receitas de sobremesas, fichas
completadas, fotografías, vídeos, etc. Seguro que o voso exemplo anima novos
centros a PASAR Á ACCIÓN!

E AGORA TOCA… PASAR Á ACCIÓN
Chegou o día sinalado! Aquí tedes algunhas ideas xerais para aplicar esa data:
• Suxerímosvos realizar a actividade ao redor do 16 de outubro, Día Mundial
da Alimentación, xa que as actividades do programa educativo Agora toca…
durante o 1º trimestre do curso centraranse nos temas Dereito á Alimentación
e Dereitos da Infancia. Non obstante, se esa data non vos encaixa, hai outras
que poden adaptarse á realización desta acción: 17 de outubro, Día Mundial
para a Erradicación da Pobreza; 22 de Marzo, Día Mundial da Auga; 22 de
Abril, Día Mundial da Terra; 5 de xuño, Día Mundial do Ambiente.
• Aproveitade este día para traballar coas receitas que o alumnado recompilase
a través da ficha para familias (por exemplo, identificando os ingredientes
comúns que aparecen e a súa orixe; receitas sas, de temporada, etc.).
• Suxerímosvos realizar este día unha “xornada de degustación de sobremesas
caseiras” proporcionadas polas familias, para compartir na aula ou no
recreo.
• Para pechar o círculo da participación, recompilade todas as fichas dunha
mesma aula (e mesmo de todo o centro!) nun único libro de receitas que
poderedes prestarlle ao alumnado para que o leve para a casa. Así as familias
poderán compartir a diversidade de receitas proporcionadas por todas.
• Tamén podedes implicar o comedor do centro, propoñendo que realicen
algunhas das receitas (por exemplo, as sobremesas máis comúns, as
sobremesas máis votadas, as máis orixinais, sobremesas típicas, etc.).
• Entre os recursos desta acción, encontraredes un modelo para facer un pequeno
peto colectivo, onde irán depositados os fondos recadados das familias que
decidisen doar o importe da súa sobremesa.
• En secundaria, o alumnado máis implicado pode informar da acción e ampliala
a veciños e comercios do barrio, espazos públicos, etc.
• Se o voso centro recadou doazóns, podedes poñervos en contacto coa vosa
delegación de Axuda en Acción, ou a través do blog, para que vos indiquemos
como facernos chegar o seu importe.

Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA
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FOLLA
DE RUTA

Proposta para Educación
Infantil e Primeiro Ciclo
de Educación Primaria
Introdución á actividade
• Podes comezar propoñéndolle ao grupo de nenas e nenos algúns conceptos
básicos sobre o Dereito á Alimentación (por exemplo, pregúntalles se axudan aos
seus pais na compra e na preparación de comidas, cal é a súa comida favorita, se
distinguen entre alimentos sans e “comida lixo”, etc.).
• Failles ver a importancia de comer de todo para ser unha persoa forte e sa, e que
noutras partes do mundo hai nenas e nenos que non poden escoller a súa comida
e mesmo teñen unha alimentación limitada.
Ideas para facer na aula
1. A túa sobremesa favorita
• Reparte esta ficha a cada nena e neno da aula e proponlles que compartan a súa
sobremesa favorita coa nena que aparece na ilustración. Despois, pídelles que
identifiquen os ingredientes da sobremesa que debuxaron.
2. Da terra á mesa
• Esta ficha pódevos servir para traballar cos alimentos que se cultivan na vosa
zona xeográfica, e asocialos coa estación da súa colleita e consumo. Por exemplo,
traballando froitos distintos, buscando sementes, follas, traendo mostras á
aula, etc.
Ideas para facer en familia
• Explícalle ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada
DOA A TÚA SOBREMESA e comunícalle o día escollido.
• Pídelles que traian á aula a receita dunha sobremesa, para o que necesitarán
completar a ficha de familias na casa.
• Nesta ficha aparece unha proposta para reflexionar sobre o Dereito á
alimentación e doar de forma voluntaria o importe da sobremesa descrita.
Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• Pega o cartel da acción dentro da aula e coloca o peto nun lugar visible. Podes
encontrar o modelo para facer este peto no blog.
• É importante que as fichas cubertas se devolvan á aula para traballar sobre
elas o día da acción.
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FICHA: Da terra á mesa

FICHA: Proposta para facer en familia

FICHA: A túa sobremesa favorita

Da horta á escola
Recomendámosche que utilices tamén estas unidades
didácticas para o teu ciclo educativo sobre o Dereito
á Alimentación cun enfoque de xénero, que podes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Tes máis ideas de actividades?

Escribe unha mensaxe no blog
desta actividade e compártea
co resto da comunidade educativa
de Axuda en Acción
Descarga as fichas desta etapa no blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA
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FOLLA
DE RUTA

Proposta para
Segundo y Terceiro Ciclo
de Educación Primaria
Introdución á actividade
• Podes comezar con algúns conceptos básicos sobre o Dereito á Alimentación (por
exemplo, o motivo de realizar a acción próxima a algunhas das datas sinaladas; o
que aprenderon sobre alimentación sa, orixe dos alimentos, etc. ou recordando se
tratastes na aula os Obxectivos do Milenio).
• Ao final da dinámica que vos propoñemos, reflexionade en asemblea sobre o
Dereito á Alimentación, tratando de dar respostas e solucións a estas preguntas:
- Por que nun mundo que produce alimentos suficientes, unha de cada sete persoas
pasa fame?
- Por que as persoas que habitan nas zonas rurais dos países en desenvolvemento,
onde hai terras para cultivar, teñen peor acceso aos alimentos?
- Podemos seguir enviando comida dun lado ao outro do planeta sen pensar no
gasto enerxético?
- Que pasaría se un día non chegase comida aos supermercados?
Ideas para facer na aula
1. Dinámica de grupo “Se o mundo fose esta aula…”
• Prepara as túas alumnas e alumnos para representar un xogo que consiste en
imaxinar que a aula son todas as persoas que viven no mundo.
• Anota no encerado os conceptos que ides repartir entre o alumnado, por esta
orde: COMIDA, AUGA e DIÑEIRO.
• Ten á man un recipiente (caixa, papeleira, etc.) e pon dentro as papeletas que
cortarades previamente da ficha COMIDA.
• Pídelles que escollan unha papeleta de un en un (é mellor que a saquen ao azar,
a que se lles dea).
• Tras repartir todas as papeletas COMIDA, anota no encerado cantos teñen cada
papeleta e divide a aula segundo o resultado (unha metade come e a outra metade
pasa fame).
• Agora reparte as papeletas AUGA. Primeiro as escuras ao grupo que ten acceso á
comida e despois todas as demais ao resto.
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• Por último, pasa as papeletas DIÑEIRO. Primeiro as escuras ao grupo que ten
acceso á comida e á auga, e despois todas as demais ao resto.
2. Resolución da dinámica “Se o mundo fose esta aula…”
• Termina de anotar os resultados no encerado e propón unha asemblea para falar
do desigual reparto dos recursos no mundo, da fame e da erradicación da pobreza.
Por qué pasan estas cousas? Que ideas se lles ocorren para transformar esta
situación? Formúlalle á asemblea as preguntas que se recollen na introdución.

FICHA: Se o mundo fose esta aula

FICHA: Proposta para facer en familia

Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA

9

Ideas para facer en familia
• Explícalle ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada
DOA A TÚA SOBREMESA e comunícalle o día escollido.
• Pídelles que traian á aula a receita dunha sobremesa, para o que necesitarán
completar a ficha de familias na casa.
• Nesta ficha aparece unha proposta para reflexionar sobre o Dereito á
alimentación e doar de forma voluntaria o importe da sobremesa descrita.
Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• Pega o cartel da acción dentro da aula e coloca o peto nun lugar visible. Podes
encontrar o modelo para facer este peto no blog.
• É importante que as fichas cubertas se devolvan á aula para traballar sobre
elas o día da acción.

Supercoliflor ao rescate e A miña amiga Illari
Recomendámosche que utilices tamén estas unidades didácticas
para o teu ciclo educativo sobre o Dereito á Alimentación
cun enfoque de xénero, que podes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Tes máis ideas de actividades?

Escribe unha mensaxe no blog
desta actividade e compártea
co resto da comunidade educativa
de Axuda en Acción
Descarga as fichas desta etapa no blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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FOLLA
DE RUTA

Proposta para
Educación Secundaria
Obrigatoria
Introdución á actividade e asemblea
• Seguro que as túas alumnas e alumnos xa traballaron sobre os conceptos básicos
da acción: alimentación sa e consumo responsable, desigual reparto da riqueza
no mundo, países desenvolvidos e países en desenvolvemento, biodiversidade e
sustentabilidade, etc.
• Agora achegámosche dúas propostas diferentes de traballo que abordan o tema
do Dereito á Alimentación de forma activa. Ti decides cal é a que máis encaixa na
vosa aula!
Ideas para facer dentro e fóra da aula
PROPOSTA A: “Converte a túa aula nunha ONG”
• Proponlle á aula que se organice por equipos para asumir as seguintes tarefas:
Comunicación, Incidencia Política e Mobilización.
• Equipo de Comunicación: encárgase das tarefas de documentación, información
e comunicación pública sobre o Dereito á Alimentación e a situación de fame no
mundo. Poden preparar un artigo para o xornal ou blog do colexio, crear a súa
propia revista sobre o tema, realizar carteis para colgar no centro, etc. Pódese
enviar a información elaborada aos medios de comunicación locais: xornais,
radios, televisións e páxinas web.
• Equipo de Incidencia Política: encárgase de redactar un manifesto con ideas,
demandas e solucións ao tema da fame e a pobreza no mundo, achegadas
pola aula. Pódese enviar o manifesto ao concello, consello de infancia, grupos
políticos locais, asociacións veciñais, empresariais e culturais, etc.
• Equipo de Mobilización: encárgase de realizar accións de captación de
“sobremesas” fóra do centro escolar, axudados polos materiais do programa
(peto, cartel, ficha para familias). Poden repartir esta ficha entre os veciños e
comercios do barrio e encargarse da súa recollida; poñer unha mesa informativa
na porta dun mercado ou súper; etc.
• Recorda que podedes enviarnos os resultados da vosa experiencia para que os
publiquemos no blog de Agora toca...

Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA
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PROPOSTA B: “Detectives de alimentos”
• Imprime o menú semanal do comedor escolar do centro ou dalgún colexio da
túa localidade.
• IIdentifica coa aula a lista de alimentos que aparece no menú, todos os
posibles (tanto primarios como elaborados).
• Explícalles que ides realizar un proxecto de investigación baseado nos
alimentos dese menú. Podedes documentarvos a través de distintas fontes
en Internet, ou ben realizando a actividade fóra do centro, nun mercado ou
supermercado próximo.
• Proponlle á aula que se organice por equipos para asumir as seguintes tarefa:
rastrexo de alimentos, cálculo nutricional e alternativas locais
• Equipo de rastrexo de alimentos: enchen a ficha da actividade completando
a orixe dos alimentos, modo de cultivo, variedades, época estacional e
principais países produtores.
• Equipo de cálculo nutricional: enchen a ficha da actividade completando
as cantidades de cada ración e anotando os seus datos (calorías, hidratos,
proteínas, graxas e azucres), achega nutritiva na dieta diaria dunha persoa,
consumo recomendado, etc.
• Equipo de alternativas locais: enchen a ficha da actividade completando que
produtores destes alimentos hai na súa localidade, comarca, rexión ou país.
Tamén identifican se hai alternativas ecolóxicas deses mesmos produtos. Se
aparecen alimentos de orixe internacional, propoñen un produto alternativo
local ou de Comercio Xusto.
• Finalizada a investigación, póñense en común os datos e redáctase o
resultado da avaliación e as recomendacións. Recoméndase facerlles chegar
este informe aos responsables do comedor escolar do centro investigado.

Ideas para facer en familia
• Explícalle ao grupo que en todo o colexio ides realizar unha actividade chamada
DOA A TÚA SOBREMESA e comunícalle o día escollido.
• Pídelles que traian á aula a receita dunha sobremesa, para o que necesitarán
completar a ficha de familias na casa.
• Nesta ficha aparece unha proposta para reflexionar sobre o Dereito á
alimentación e doar de forma voluntaria o importe da sobremesa descrita.
Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• Pega o cartel da acción dentro da aula e coloca o peto nun lugar visible. Podes
encontrar o modelo para facer este peto no blog.
• É importante que as fichas cubertas se devolvan á aula para traballar sobre
elas o día da acción.
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FICHA: Detectives de alimentos

O estraño caso dos cultivos fantasmas
Recomendámosche que utilices tamén a unidade didáctica
para o teu ciclo educativo sobre o Dereito á Alimentación
cun enfoque de xénero, que podes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Fame de xustiza
Sete compromisos capitais na loita contra a fame
Así mesmo, poden ser do teu interese os materiais da campaña
Dereito á Alimentación Urxente, que podes descargar en
http://www.derechoalimentacion.org/

Tes máis ideas de actividades?

Escribe unha mensaxe no blog
desta actividade e compártea
co resto da comunidade educativa
de Axuda en Acción
Descarga as fichas desta etapa no blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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PARA
ENFOCAR
O
TEMA...
1. Dereito á Alimentación: definicións e conceptos básicos
O artigo 25 da Declaración Universal de Dereitos Humanos (1948) recolle que:
“Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado, que lle asegure, así como
á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a
vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios […]
Dous dos oito Obxectivos do Milenio (2000) teñen relación con este dereito:
• ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fame.
• ODM 7: Asegurar a sustentabilidade medioambiental.
Outros conceptos básicos relacionados con este dereito son:
ERRADICACIÓN

DEFENSA E PROMOCIÓN

A desnutrición:

Seguridade alimentaria:

resultado da mala absorción
e/ou da mala utilización biolóxica
dos nutrientes consumidos.
Existen diferentes tipos:
a desnutrición aguda (relación peso/talle),
a desnutrición crónica (relación talle/idade)
e a global (relación peso/idade).

dereito de todas as persoas
a ter en todo momento
acceso físico, social e económico
a alimentos suficientes,
inocuos e nutritivos que satisfagan as súas
necesidades e preferencias alimentarias
para levar unha vida activa e sa.

Soberanía alimentaria:
A fame:
situación de insuficiente consumo
alimentario ou desnutrición,
habitualmente crónica.

As grandes fames:
crises socioeconómicas relativamente
prolongadas, consistentes no progresivo
empobrecemento dos grupos máis vulnerables
e a deterioración dos seus sistemas de sustento,
que se traducen nun incremento masivo
da fame. As grandes fames implican
desprazamentos de poboación, propagación de
epidemias, desestruturación comunitaria e
nos casos máis graves, un aumento
na mortalidade da poboación.
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dereito das persoas, pobos
e comunidades a decidir e levar a cabo
as súas políticas e estratexias agrícolas
e alimentarias para a produción
e distribución sustentable de alimentos.
Está relacionada a seguridade alimentaria
co acceso a recursos produtivos
como terra, auga, sementes e biodiversidade
para o seu uso sustentable.

Agricultura sostible:
caracterízase pola preservación
dos recursos naturais, a utilización
de recursos renovables locais e tecnoloxías
apropiadas e baratas que permitan
un alto grao de autosuficiencia local.
Debe ser ecoloxicamente adecuada,
economicamente viable, socialmente xusta
e culturalmente apropiada.

2. Datos comparativos sobre a fame no mundo1
• Actualmente, a cifra de persoas famentas no mundo é de case 1.000 millóns
de persoas, practicamente a mesma cantidade de persoas que viven na Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá, Xapón e Australia.
• As mulleres representan ao redor do 70 % dos 1.000 millóns de persoas
famentas. Aínda hoxe as mulleres son vistas en moitos países como persoas de
segunda, polo que teñen máis problemas ou directamente se lles nega o acceso
á terra, aos alimentos, aos créditos para investir nas súas terras (unicamente
o 1 % da terra a nivel mundial está baixo a titularidade das mulleres a pesar
de representar o 43 % da forza laboral no campo), ás sementes e polo tanto, a
poder traballar a terra dignamente e en igualdade de condicións que os seus
compañeiros homes.
• O 40 % da poboación mundial vive con menos de dous dólares ao día.
• Un terzo dos alimentos producidos para o consumo humano desperdícianse.
• As persoas que sofren fame viven maioritariamente en zonas rurais e barrios
marxinais das grandes cidades. Esta poboación destina entre o 60 e o 80 %
dos seus ingresos á alimentación, o que os fai enormemente vulnerables.
Paradoxalmente, o 80 % destas persoas vive no campo, onde se producen os
alimentos ou as materias primas coas que se elaboran.
• Cada ano morren 10,7 millóns de nenos e nenas no mundo por causa da
pobreza.
• A actual crise económica mundial acentuou a crise alimentaria que está
supoñendo unha escalada continua do prezo dos alimentos básicos. Outros
factores son: o aumento do prezo do petróleo, a especulación sobre as
materias primas alimentarias, o incremento mundial na demanda de alimentos
en países emerxentes, a inestabilidade climática e o aumento da demanda de
cultivos para intereses non alimentarios (como os biocombustibles).
• No último ano, o corno de África (Kenya, Somalia, Etiopía e Xibutí) experimentou
a que foi definida como a peor seca dos últimos 60 anos. Estímase que ao redor
de 12,4 millóns de persoas na rexión foron severamente afectadas pola crise e
necesitaron asistencia humanitaria.
• En Kenya, 5 millóns de persoas foron golpeadas severamente por esta crise.
1

Dereito á Alimentación. Axuda en Acción, 2012.
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Axuda en Acción é unha organización española de cooperación ao desenvolvemento
con presenza en América, África e Asia desde 1981.
Levamos máis de 30 anos traballando para mellorar as condicións de vida das
comunidades máis pobres e transformar así a vida de millóns de persoas, mediante
programas de desenvolvemento autosustentables e campañas de sensibilización e
incidencia política.
Contamos con máis de 135.000 colaboradores, grazas aos que traballamos en 130
programas de desenvolvemento en 22 países de América, África e Asia que benefician
a máis de 3 millóns de persoas..
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Da terra á mesa

Debuxa o seu froito
e sinala cunha frecha
onde medra.
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A túa sobremesa favorita

Que outro
ingrediente
leva a túa
sobremesa?
Debúxao.

Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA
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Sofres desnutrición Sofres desnutrición
porque non tes
porque non tes
que comer e o que
que comer e o que
comes é moi pobre comes é moi pobre

Quizá
un día
morras
de fame
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Herdaches
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Es
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Alimentos
rastrexados

Variedade

Patacas

Monalisa
(ovalada, pel
e carne amarela)

Aceite de oliva

Gordal
e Hojiblanca

Primario ou
elaborado?

Primario
Elaborado

Modo de
produción ou
cultivo
(industrial, artesanal,
ecolóxico, etc.)

É un alimento
estacional?
Indicade a súa
temporada

Cultivo agrícola Consumo todo o ano
(pode ser ecolóxico (colleita en outono)
ou industrial)
Produción
natural

Consumo
todo o ano

Cal é a súa orixe?
Onde se produce?
Non confundades
produtores con
distribuidores

Orixe:
Araba, España

Principais países
produtores deste
alimento

China, Rusia, India,
EUA, Polonia,
Alemaña, Francia

España, Italia, Grecia,
Orixe:
Marrocos e
Córdoba, España Portugal,
países mediterráneos
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Alimentos
rastrexados

Modo de
preparación
no
menú

Patacas,
aceite de oliva
e sal

Guarnición
de patacas
fritidas

Ración
no
menú

100 gr.

Calorías
da ración

250 kcal

Hidratos

35 gr.

Proteínas

4 gr.

Graxas

18 gr.

Azucres

50-70

alto

Consumo
recomendado

Dunha
a dúas veces
por semana
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Alimentos
rastrexados

Patacas
Aceite de oliva

Existen alternativas
de comercio xusto
para este alimento?

Poderíase producir
na vosa localidade,
comarca, rexión
ou país?

Anota
o nome
de empresas
produtoras
locais

Se non se produce
de forma local,
propoñede un
alimento alternativo
local substituto

Si

Non

Si,
na nosa localidade,
rexión e país

Patatas del Bierzo, S.L.
Cooperativa de Pataca Leonesa
3.200 agricultores as producen
en Castela e León

As patacas son un alimento
de consumo común e
prodúcense en España

Si

Si
Green Olive Oil
(Córdoba)

Existen alternativas
ecolóxicas
para este alimento?

Si, no noso país

Cooperativas oliveiras O aceite de oliva é un alimento
san da dieta mediterránea e
na provincia de Córdoba
prodúcese en España
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Agora toca… DOA A TÚA SOBREMESA

Agora toca… é un programa educativo de Axuda en Acción que
pretende involucrar toda a comunidade educativa (alumnado,
docentes, familias e persoal non docente) na construción
dun mundo máis xusto, a través de distintas actividades
desensibilización centradas na reflexión e a promoción dos
dereitos humanos.
DOA A TÚA SOBREMESA aborda a temática do Dereito á
Alimentación, e quere poñer de manifesto a necesidade de
facer cumprir aos nosos representantes políticos un dereito que
garante a vida de millóns de seres humanos no mundo, e que
afecta especialmente a menores e mulleres. O cambio de hábitos
dos países desenvolvidos cara a un consumo responsable
é necesario, pero tamén a esixencia dunha economía non
especulativa cos alimentos, un maior investimento en
investigación e un reparto máis xusto dos recursos que nos
brinda o planeta.

Comensais

Ingredientes

Receita

Para coñecer esta realidade, a vosa filla ou o voso fillo realizou
unha clase preparatoria e, ademais, de forma voluntaria, as
familias que queiran doar o importe da sobremesa que nos
describiron, poden facelo a través do centro educativo.
Agora convidámosvos a continuar coa reflexión sobre o tema na
vosa casa traballando nesta actividade. Devolvede esta folla ao
centro educativo para que o día da acción poidan traballar sobre
ela. Grazas pola vosa colaboración!
Podedes contarnos a experiencia de participar nesta actividade
no blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Reúnete coa túa familia e escolle unha sobremesa
que vos guste preparar na casa.
Indicade os ingredientes necesarios e calculade o
prezo deses alimentos.

* O 40 % da poboación mundial vive con 2 euros ao día.

Prezo
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Proposta para facer en familia

