
Guia per al professorat 
amb recursos per dur a terme l’acció

Ara toca… Dret a l’alimentació
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COL-LEGIS I FAMÍLIES QUE APADRINEN

Apadrinar amb Wedu no és una eina solidària a l’ús.

És el projecte d’Ajuda en Acció especialment pensat per a xiquets, famílies i col·legis 
que busquen recolzar el vincle entre iguals a través dels materials que s’envien 
periòdicament al centre o a casa, i a través dels continguts infantils i propostes 
participatives que trobareu a la pàgina web del projecte.

Si el teu col·legi ja apadrina amb Ajuda en Acció, podeu mantenir el vincle solidari 
amb el mateix xiquet o xiqueta, i a més rebre comunicacions i propostes de Weducole. 
Solament heu de donar-vos d’alta a la web i sol·licitar el vostre codi de soci.

ayudaenaccion.org/wedu

Informa’t i participa amb els teus alumnes en:

Material educatiu editat per Ajuda en Acció per al Programa Educatiu “Ara Toca…”
Continguts i disseny de En Babia Comunicación Social per a Ajuda en Acció. Il·lustracions de iiago per a En Babia.

Està autoritzada la reproducció, difusió i utilització sense ànim de lucre d’aquestos materials amb fins educatius, citant sempre la font i el seus autors/es.

WEDUCOLE és una oportunitat perquè tota la comunitat educativa participe en un 
projecte educatiu i solidari, apadrinant un xiquet o una xiqueta de forma col·lectiva a 
través d’Ajuda en Acció.

Amb Wedu els i les alumnes:
• Podran tindre contacte amb el xiquet o la xiqueta apadrinada i conèixer qui és, cóm 

viu, cóm és la seua família i el seu dia a dia.
• Rebran missatges de la seua classe, de manera que el vincle solidari l’establiran no 

només amb el xiquet o xiqueta apadrinats, sinó amb tota la seua comunitat educativa.
• Cultivaran la solidaritat des de la infància com una experiència alegre i divertida.
• Desenvoluparan la competència social i ciutadana, a través de la comunicació, 

l’aprenentatge i l’empatia.
• Compartiran amb tota la comunitat educativa un exemple pràctic de solidaritat i de 

com podem fer per millorar el món al què vivim.

Apadrina amb

UNA EINA PER EDUCAR EN LA SOLIDARITAT



DESCRIPCIÓ 
I OBJECTIUS 
GENERALS 
DE L’ACCIÓ

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES aborda el Dret a l’alimentació i pretén fer 
reflexionar a la comunitat educativa sobre les gravíssimes desigualtats que es donen 
al món, en relació amb l’accés als aliments, així com la importància de garantir 
aliments nutritius i adequats durant l’etapa de creixement.

A més, aquesta acció té de fons una finalitat recaptatòria, de caràcter voluntari i 
simbòlic, que es suporta en la col·laboració de les famílies. La proposta consisteix 
a la redacció de la recepta d’unes postres, el càlcul del seu cost i a donar aquest 
import a l’apadrinament d’un xiquet o d’una xiqueta o al projecte de construcció de 
2 aules d’educació primerenca a l’Ayacucho (Perú).

Entre els objectius preparatoris de l’acció hi ha:

• Reflexionar sobre el Dret a l’alimentació, analitzant-ne les diferències entre 
els països del nord i del sud, en allò relatiu a la renda familiar i a l’accés als 
aliments.

• Aprofundir en la desigualtat del repartiment d’aliments (cultius, terres, aigua, 
llavors…), com a causa estructural de la pobresa. Incidir en la importància d’una 
alimentació sana i equilibrada en la infància, que garantisca el desenvolupament 
correcte de les persones.

• Proposar solucions que perseguisquen la seguretat alimentària al món: agricultura 
i consum sostenibles; aliments de temporada, productes locals i de xicotets 
agricultors; comerç just, etc.

Entre els objectius propis de l’acció també hi destaquen:

• Compartir una experiència culinària positiva (el moment de les postres), a través 
de receptes familiars que permeten l’aproximació de xiquetes i xiquets al concepte 
d’economia domèstica (quant ens gastem en preparar aquest menjar?).

• Comparar el cost del menú d’una família a Espanya amb la despesa en alimentació 
d’una família d’un país en desenvolupament.

• Encoratjar una acció solidària a través de la recaptació col·lectiva de 
microdonacions, que sumades a les de tot el centre, es destinaran aquest curs 
a apadrinar un xiquet o una xiqueta; o al projecte de construcció de 2 aules 
d’educació primerenca a l’Ayacucho (Perú).
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PREPARACIÓ
I IMPLICACIÓ 
DEL CENTRE 
EDUCATIU 

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES  és una proposta d’actuació amb finalitat educativa 
en relació amb el Dret a l’alimentació, la qual compta a més amb un objectiu recaptatori 
simbòlic i voluntari. És molt important arribar a un acord amb el professorat i preparar 
l’alumnat i les famílies per a interpretar correctament la finalitat d’aquesta acció, així 
com obtindre tot el seu suport i implicació.

Recursos de suport per al professorat

• En aquesta guia trobareu diversos “fulls de ruta” per donar una classe preparatòria 
amb els i les alumnes, segons el seu curs.

• Hem desenvolupat tres nivells de continguts que comprenen Educació Infantil, 
Primària i Secundària. Esperem que les nostres idees vos servisquen d’ajuda tot i que, 
segons els requeriments curriculars i les característiques de cada centre, entenem 
que requerisquen una certa adaptació.

• Al final d’aquesta guia trobareu l’apartat Per enfocar el tema... amb informació 
complementària sobre aquest dret.

• Des d’Ajuda en Acció vos animem a participar al bloc amb la publicació de les vostres 
aportacions. Poden ser nous “fulls de ruta”, més adaptats a un curs o assignatura 
concreta, o noves idees per complementar o millorar l’acció. La vostra col·laboració 
serà molt valuosa!

Recursos per preparar l’alumnat

• Tal com es recull als “fulls de ruta”, al començament de l’hora de formació cal explicar 
l’alumnat el perquè de l’acció.

• Les fitxes a què es fa referència en els continguts per nivells recollits en aquesta guia 
estan publicades al bloc per descarregar-les.

Recursos per involucrar les famílies

• Hem desenvolupat una proposta per implicar las famílies i continuar treballant el 
tema a casa. És molt important que cada alumna i alumne reba una còpia de la fitxa 
identificada “per a famílies”, publicada al bloc.

Recursos per implicar el personal no docent

• Proposem informar i involucrar també el personal no docent en la realització 
d’aquesta acció.

• Concretament, amb Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES es pot distribuir la fitxa per 
fer en família a tot el personal.

Dret a l’alimentació4



Recursos per anunciar l’acció dins i fora del centre

• En la carpeta de benvinguda al programa hi trobareu una mostra dels cartells 
d’Ajuda en Acció per a l’anunci de cada acció.

• Aquests cartells es poden descarregar del bloc perquè anoteu la data decidida 
per a dur a terme l’acció al centre.

• Vos proposem avisar de la vostra acció en algun mitjà de comunicació local, 
perquè el cobrisca com a notícia.

• Al bloc tenim una galeria on podem publicar tota la documentació gràfica que 
ens envieu des del vostre centre: receptes de postres, fitxes completades, 
fotografies, vídeos, etc. Segur que el vostre exemple anima a centres nous a 
PASSAR A LA ACCIÓ!

Ha arribat el dia assenyalat! Aquí teniu algunes idees generals per aplicar eixes dates:

• Vos suggerim dur a terme l’activitat en torn del 16 d’octubre, Dia mundial de 
l’alimentació, ja que les activitats del programa educatiu Ara toca… durant el 
1er trimestre del curs es centraran en els temes Dret a l’alimentació i Drets de la 
infància. No obstant això, si eixa data no encaixa amb el vostre programa, hi ha 
altres que es poden adaptar a fer aquesta acció: 17 d’Octubre, Dia mundial per 
a l’eradicació de la pobresa; 22 de març, Dia mundial de l’aigua; 22 d’abril, Dia 
mundial de la terra; 5 de juny, Dia mundial del medi ambient.

• Aprofiteu aquest dia per treballar amb les receptes que l’alumnat haja recopilat 
a través de la fitxa per a famílies (per exemple, podeu identificar els ingredients 
comuns que apareixen i l’origen; receptes sanes, de temporada, etc.).

• Vos suggerim que aquest dia feu una “jornada de degustació de postres 
casolanes” aportades per les famílies, per compartir a classe o al pati.

• Per tancar el cercle de la participació, recopileu totes les fitxes d’una mateixa 
classe (i fins i tot, de tot el centre!) en un llibre únic de receptes que podeu 
prestar l’alumnat perquè se’l porte a casa. D’aquesta manera, les famílies 
podran compartir la diversitat de receptes aportades per totes.

• També podeu implicar el menjador del centre, proposant que faça algunes de 
les receptes (per exemple, les postres més comunes, les postres més votades, 
les més originals, postres típiques, etc.).

• Entre els recursos d’aquesta acció, trobareu una plantilla per fer una xicoteta 
vidriola col·lectiva, on s’hi dipositaran els fons recaptats de les famílies que 
hagen decidit donar l’import de les seues postres.

• En Secundària, l’alumnat més implicat pot informar de l’acció i ampliar-la a 
veïns i comerços del barri, espais públics, etc.

• Si el vostre centre ha recaptat donacions, podeu contactar amb la vostra 
delegació d’Ajuda en Acció, o a través del bloc, perquè vos indiquem com fer-
nos arribar l’import.

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES

   I ARA TOCA… PASSAR A L’ACCIÓ
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FULL 
DE  RUTA
Proposta per a  Educació 
Infantil i Primer Cicle 
d’Educació Primària 

Introducció a l’activitat

• Pots començar plantejant al grup de xiquetes i xiquets alguns conceptes bàsics 
sobre el Dret a l’alimentació (per exemple, pregunta’ls si ajuden als pares en la 
compra i en la preparació de menjars, quin és el seu menjar favorit, si distingeixen 
entre aliments sans i “menjar fem”, etc.).

• Fes-los veure la importància de menjar de tot per a ser una persona forta i sana, i 
que en altres parts del món hi ha xiquetes i xiquets que no poden escollir el seu 
menjar i, fins i tot, tenen una alimentació limitada.

   Idees per fer a classe

1. Les teues postres favorites

• Reparteix aquesta fitxa a cada xiqueta i xiquet de classe i proposa’ls que 
compartisquen les seues postres favorites amb la xiqueta que hi ha a la il·lustració. 
Després, demana’ls que identifiquen els ingredients de les postres que han 
dibuixat.

2. De la terra a la taula

• Aquesta fitxa vos pot servir per treballar amb els aliments que es cultiven a la 
vostra àrea geogràfica i associar-los amb l’estació de recol·lecció i consum. Per 
exemple, treballant diversos fruits, buscant llavors, fulles, portant mostres a 
classe, etc.

   Idees per fer en família

• Explica al grup que tota l’escola va a fer una activitat anomenada DÓNA LES 
TEUES POSTRES i comunica’ls el dia escollit.

• Demana’ls que duguen a classe la recepta d’unes postres, per a la qual cosa 
hauran de completar la fitxa de famílies a casa.

• En aquesta fitxa apareix una proposta per reflexionar sobre el Dret a 
l’alimentació i per donar de manera voluntària l’import de les postres descrites. 
Aquesta fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

• Pega el cartell de l’acció dins l’aula i col·loca la vidriola a un lloc visible. Pots 
trobar la plantilla per fer aquesta vidriola al bloc.

• És important que tornen a classe les fitxes omplides per treballar amb elles el 
dia de l’acció.

Dret a l’alimentació6
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Et recomanem que utilitzes també aquestes unitats didàctiques 
per al teu cicle educatiu sobre el Dret a l’alimentació 
amb enfocament de gènere, que pots descarregar en  
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

De l’horta a l’escola

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del bloc

Escriu un missatge al bloc sobre 
aquesta activitat i comparteix-la 
amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ajuda en Acció

Tens més idees d’activitats? 

FITXA: Les teues postres favorites

FITXA: De la terra a la taula

FITXA: Proposta per fer en família



Dret a l’alimentació

FULL 
DE  RUTA
Proposta per als 
Segon i Tercer Cicles 
d’Educació Primària
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Introducció a l’activitat

• Pots començar amb alguns conceptes bàsics sobre el Dret a l’alimentació (per 
exemple, el motiu de dur a terme l’acció propera a unes dates assenyalades; el 
que han aprés sobre alimentació sana, origen dels aliments, etc. o recordant si heu 
tractat a classe els Objectius del Mil·lenni).

• Al final de la dinàmica que vos proposem, reflexioneu en assemblea sobre el Dret a 
l’alimentació, i tracteu de donar respostes i solucions a aquestes preguntes:
- Per què a un món que produeix aliments suficients, una de cada set persones 

passa fam?
- Per què les persones que habiten en les àrees rurals dels països en 

desenvolupament, on hi ha terres per cultivar, tenen pitjor accés als aliments?
- Podem continuar enviant menjar d’un lloc a un altre del planeta sense pensar en 

la despesa energètica?
- Què passaria si un dia no arribara menjar als supermercats?

  Idees per fer a classe

1. Dinàmica de grup “Si el món fora aquesta classe…”

• Prepara els teus alumnes per a representar un joc que consisteix a imaginar que 
la classe són totes les persones que viuen al món.

• Anota en la pissarra els conceptes que repartiràs entre l’alumnat, en aquest ordre: 
MENJAR, AIGUA i DINERS.

• Tin a mà un recipient (caixa, paperera, etc.) i fica dins les paperetes, que haureu 
retallat prèviament, de la fitxa MENJAR.

• Demana que escullen una papereta d’un en un (millor que la traguen a l’atzar, que 
se’ls done)..

• Després de repartir totes les paperetes MENJAR, anota en la pissarra quants tenen 
cada papereta i divideix la classe segons el resultats (una meitat menja i l’altra 
meitat passa fam)..

• Ara, reparteix les paperetes AIGUA. Primer les obscures al grup que té accés al 
menjar i després la resta als altres.
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• Per últim, passa les paperetes DINERS. Primer les obscures al grup que té accés al 
menjar i a l’aigua, i després la resta als altres.

2. Resolució de la dinàmica “Si el món fora aquesta classe…””

• Termina d’anotar els resultats en la pissarra i proposa una assemblea per parlar 
del repartiment desigual dels recursos al món, de la fam i de l’eradicació de 
la pobresa. Per què passen aquestes coses? Quines idees se’ls ocorren per 
transformar aquesta situació? Planteja a la assemblea les preguntes que es 
recullen en la introducció.

FITXA: Si el món fora aquesta classe

FITXA: Proposta per fer en família
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Escriu un missatge al bloc sobre 
aquesta activitat i comparteix-la 
amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ajuda en Acció

Tens més idees d’activitats? 

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del bloc

“Súperfloricol al rescat” i “La meua amiga Illari”

Et recomanem que també utilitzes aquestes unitats didàctiques
per al teu cicle educatiu sobre el Dret a l’alimentació
amb enfocament de gènere, que pots descarregar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

   Idees per fer en família

• Explica al grup que tota l’escola va a fer una activitat anomenada DÓNA LES 
TEUES POSTRES i comunica’ls el dia escollit.

• Demana’ls que duguen a classe la recepta d’unes postres, per a la qual cosa 
hauran de completar la fitxa de famílies a casa.

• En aquesta fitxa apareix una proposta per reflexionar sobre el Dret a 
l’alimentació i per donar de manera voluntària l’import de les postres descrites. 
Aquesta fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

• Pega el cartell de l’acció dins l’aula i col·loca la vidriola a un lloc visible. Pots 
trobar la plantilla per fer aquesta vidriola al bloc.

• És important que tornen a classe les fitxes omplides per treballar amb elles el 
dia de l’acció.
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FULL 
DE  RUTA
Proposta per a 
Educació Secundària
Obligatòria 

Introducció a l’activitat i assemblea

• Segur que els teus alumnes ja han treballat sobre els conceptes bàsics de l’acció:  
alimentació sana i consum responsable, repartiment desigual de la riquesa 
al món, països desenvolupats i països en desenvolupament, biodiversitat i 
sostenibilitat, etc.

• Ara et plantegem dos propostes diferents de treball que aborden el tema del Dret 
a l’alimentació de manera activa. Tu decideixes la que més encaixe a la vostra 
classe!

   Idees per fer dins i fora de classe

PROPOSTA A: “Converteix la teua classe en una ONG”

• Proposa a la classe que s’organitze per equips per assumir les tasques següents: 
Comunicació, Incidència Política i Mobilització.

• Equip de Comunicació:  s’encarrega de les tasques de documentació, informació 
i comunicació pública sobre el Dret a l’alimentació i la situació de fam al món. 
Poden preparar un article per al periòdic o per al bloc de l’escola, crear la seua 
pròpia revista sobre el tema, fer cartells per penjar al centre, etc. Es pot enviar 
la informació elaborada als mitjans de comunicació locals: periòdics, ràdios, 
televisions i pàgines web.

• Equip d’Incidència Política: s’encarrega de redactar un manifest amb idees, 
demandes i solucions al tema de la fam i la pobresa al món, aportades per la 
classe. Es pot enviar el manifest a l’ajuntament, consell d’infància, grups polítics 
locals, associacions de veïns, empresarials i culturals, etc.

• Equip de Mobilització: s’encarrega de dur a terme accions de captació de “postres” 
fora del centre escolar, amb l’ajuda dels materials del programa (vidriola, cartell, 
fitxa per a famílies). Poden repartir aquesta fitxa entre els veïns i comerços del 
barri i encarregar-se de la recollida; ficar una taula informativa a la porta d’un 
mercat o supermercat; etc.

• Recorda que podeu enviar-nos els resultats de la vostra experiència perquè els 
publiquem al bloc de Ara toca...
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   Idees per fer en família

• Explica al grup que tota l’escola va a fer una activitat anomenada DÓNA LES 
TEUES POSTRES i comunica’ls el dia escollit.

• Demana’ls que duguen a classe la recepta d’unes postres, per a la qual cosa 
hauran de completar la fitxa de famílies a casa.

• En aquesta fitxa apareix una proposta per reflexionar sobre el Dret a 
l’alimentació i per donar de manera voluntària l’import de les postres descrites. 
Aquesta fitxa és igual per a tots els cursos i famílies.

• Pega el cartell de l’acció dins l’aula i col·loca la vidriola a un lloc visible. Pots 
trobar la plantilla per fer aquesta vidriola al bloc.

• És important que tornen a classe les fitxes omplides per treballar amb elles el 
dia de l’acció.
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PROPOSTA B: “Detectius d’aliments”

• Imprimeix el menú setmanal del menjador escolar del centre o d’algun col·legi 
de la teua localitat.

• Identifica amb la classe la llista d’aliments que apareix en el menú, tots els 
possibles (tant primaris como elaborats).

• Explica’ls que aneu a dur a terme un projecte d’investigació basat en els 
aliments d’eixe menú. Podeu documentar-vos a través de diverses fonts 
en internet, o bé plantejar l’activitat fora del centre, en un mercat o en un 
supermercat proper.

• Proposa a la classe que s’organitze en equips per assumir les tasques 
següents: rastreig d’aliments, càlcul nutricional i alternatives locals.

• Equip de rastreig d’aliments: omplen la fitxa de l’activitat, completant 
l’origen dels aliments, mètode de cultiu, varietats, època estacional i països 
productors principals.

• Equip de càlcul nutricional: omplen la fitxa de l’activitat, completant les 
quantitats de cada ració i anotant-ne les dades (calories, hidrats, proteïnes, 
greixos i sucres), aportació nutricional en la dieta diària d’una persona, 
consum recomanat, etc. 

• Equip d’alternatives locals: omplen la fitxa de l’activitat, completant quins 
productors d’eixos alimentes hi ha a la seua localitat, comarca, regió o 
país. També identifiquen si hi ha alternatives ecològiques d’eixos mateixos 
productes. Si apareixen aliments d’origen internacional, plantegen un producte 
alternatiu local o de Comerç Just.

• Una vegada finalitzada la investigació, es posen en comú les dades i es redacta 
el resultat de l’avaluació i les recomanacions. Es recomana fer arribar eixe 
informe als responsables del menjador escolar del centre que s’investiga.
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http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Descarrega les fitxes d’aquesta etapa des del bloc

Escriu un missatge al bloc sobre 
aquesta activitat i comparteix-la 
amb la resta de la comunitat educativa 
d’Ajuda en Acció

Tens més idees d’activitats? 

Et recomanem que també utilitzes la unitat didàctica
per al teu cicle educatiu sobre el Dret a l’alimentació
amb enfocament de gènere, que pots descarregar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

El cas estrany dels cultius fantasmes

FITXA:  Detectius d’aliments

Així mateix, vos poden interessar els materials de la campanya
Dret a l’alimentació urgent, que pots descarregar en 
http://www.derechoalimentacion.org/

Fam de justícia
Set compromisos capitals en la lluita contra la fam



PER
ENFOCAR 
EL 
TEMA... 

1. Dret a l’alimentació: definicions i conceptes bàsics

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans (1948) recull que: “Tota 
persona té dret a un nivell de vida adequat, que li assegure, així com a la seua 
família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, la roba, la vivenda, 
l’assistència mèdica i els servicis socials necessaris  […]

Dos dels vuit Objectius del Mil·lenni (2000) estan relacionats amb aquest dret:

• ODM 1: Eradicar la pobresa i la fam extremes.
• ODM 7: Garantir la sostenibilitat mediambiental.

Altres conceptes bàsics relacionats amb aquest dret són:

ERADICACIÓ DEFENSA I PROMOCIÓ

La desnutrició: 
resultat de la mala absorció

i/o de la mala utilització biològica dels 
nutrients consumits. Hi ha diversos tipus: 

la desnutrició aguda (relació pes/talla), 
la desnutrició crònica (relació/ talla/edat) 

i la global (relació pes/edat).

Seguretat alimentària: 
dret de totes les persones a tindre 

en tot moment accés físic, social i econòmic
a aliments suficients, innocus i nutritius 

que satisfacen les seues necessitats 
i preferències alimentàries per viure 

una vida activa i sana.

La fam: 
situació de consum alimentari

insuficient o de desnutrició,
habitualment crònica.

Sobirania alimentària: 
dret de les persones, pobles

i comunitats a decidir i dur a terme 
les seues polítiques i estratègies agrícoles 

i alimentàries per a la producció i distribució 
sostenible d’aliments. Està relacionat amb la 

seguretat alimentària i amb l’accés a recursos 
productius com la terra, l’aigua, les llavors 

i la biodiversitat per a l’ús sostenible.

Les fams canines: 
crisis socioeconòmiques relativament

prolongades, que consisteixen en l’empobriment 
progressiu dels grups més vulnerables 

i el deteriorament dels seus sistemes de sustent, 
que es tradueixen en un increment massiu

de la fam. Les fams canines comporten
desplaçaments de població, propagació 

d’epidèmies, desestructuració comunitària i, 
en el casos més greus, un augment

de la mortalitat de la població.

Agricultura sostenible: 
es caracteritza per la preservació

dels recursos naturals, l’ús de recursos 
renovables locals i tecnologies apropiades 

i barates que permeten un grau alt 
d’autosuficiència local. 

Ha de ser ecològicament adequada, 
econòmicament viable, socialment justa 

i culturalment apropiada.

Dret a l’alimentació14



2. Dades comparatives sobre la fam al món1

• Actualment, la xifra de persones famolenques al món és de quasi 1.000 milions 
de persones, pràcticament la mateixa quantitat de persones que viuen a la 
Unió Europea, Estats Units, Canadà, Japó i Austràlia.

• Les dones representen entorn del 70% dels 1.000 milions de persones 
famolenques. Encara avui dia es veu a les dones en molts països com a 
persones de segona, per la qual cosa tenen més problemes o directament 
se’ls nega l’accés a la terra, als aliments, als crèdits per invertir en les seues 
terres (únicament l’1% de la terra a nivell mundial està sota la titularitat de les 
dones, a pesar de representar al 43% de força laboral en el camp), a les llavors 
i per tant, a poder treballar la terra dignament i en igualtat de condicions que 
els seus companys homes.

• El 40% de la població mundial viu amb menys de dos dòlars al dia.

• Un terç dels aliments produïts per al consum humà es desperdicien.

• Les persones que pateixen fam viuen majoritàriament en àrees rurals i 
barris marginals de les grans ciutats. Aquesta població destina entre el 60 i 
el 80% dels seus ingressos a l’alimentació, la qual cosa els fa enormement  
vulnerables. Paradoxalment, el 80% d’aquestes persones viuen al camp, on 
es produeixen els aliments o les matèries primeres amb les quals s’elaboren.

• Cada any moren 10,7 milions de xiquets i xiquetes al món per causa de la 
pobresa.

• La crisi econòmica mundial actual ha accentuat la crisi alimentària que està 
suposant una escalada continuada del preu dels aliments bàsics. Altres 
factors són: l’augment del preu del petroli, l’especulació sobre les matèries 
primeres alimentàries, l’increment mundial en la demanda d’aliments en 
països emergents, la inestabilitat climàtica i l’augment de la demanda de 
cultius per a interessos no alimentaris (com els biocombustibles).

• En l’últim any, la Banya d’Àfrica (Kenya, Somàlia, Etiòpia i Djibouti) ha 
experimentat el que s’ha definit com la pitjor sequera dels últims 60 anys. 
S’estima que la crisi ha afectat severament al voltant de 12,4 milions de 
persones en la regió, les quals han requerit assistència humanitària.  

• A Kenya, aquesta crisi ha colpejat severament a 5 milions de persones.

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES 15

1 Dret a l’alimentació. Ajuda en Acció, 2012.



Ajuda en Acció és una organització espanyola de cooperació al desenvolupament amb 
presència a Amèrica, Àfrica i Àsia des del 1981.

Portem més de 30 anys treballant per millorar les condicions de vida de les comunitats 
més pobres i per transformar així la vida de milions de persones a través de programes 
de desenvolupament autosostenibles i campanyes de sensibilització i incidència 
política.

Comptem amb més de 135.000 col·laboradors, gràcies als quals treballem en 130 
programes de desenvolupament en 22 països d’Amèrica, Àfrica i Àsia que beneficien 
a més de 3 milions de persones
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De la terra a la taula

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació
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Dibuixa els fruit 
i assenyala amb 

una fletxa on creix.



Les teues postres favorites

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació
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ingredient 

porten 
les teues 
postres? 
Dibuixa’l



Si el món fora aquesta classe… FITXES MENJAR

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam 

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Sols menjar,
 però a vegades 

passes fam

Menges massa 
i tens 

excés de pes 

Menges massa 
i tens 

excés de pes

Menges massa 
i tens 

excés de pes

Menges massa 
i tens 

excés de pes

Menges massa 
i tens 

excés de pes

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé 

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Tens tot el que 
necessites per 

alimentar-te bé

Pateixes desnutrició 
perquè no tens res 

per menjar i allò 
que menges 

és molt pobre

Pateixes desnutrició 
perquè no tens res 

per menjar i allò 
que menges 

és molt pobre

Potser un dia 
moriràs de fam 
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Si el món fora aquesta classe… FITXES AIGUA

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la   

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la   

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la  

Tens accés 
a aigua potable 

i la fas servir sense 
malgastar-la    

Tens accés 
a aigua potable 

i la malgastes 

Tens accés 
a aigua potable 

i la malgastes

Tens accés 
a aigua potable 

i la malgastes

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties 

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties

L’aigua que beus 
no és potable, està 

bruta i transmet 
malalties 
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Si el món fora aquesta classe… FITXES DINERS

Ara toca… DÓNA LES TEUES Dret a l’alimentació

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia   

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Ets pobre
 i sobrevius 
amb menys 

de 2 euros al dia 

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família  

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família 

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família 

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Tens diners 
suficients per 

cobrir les teues 
necessitats i les 

de la teua família

Vas heretar 
molts diners 

i els estàs 
malgastant 

Vas heretar 
molts diners 

i els estàs 
malgastant

Vas heretar 
molts diners 

i els estàs 
malgastant

Ets 
multimilionari/a
i en dónes part 

a causes socials 
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Detectius d’aliments… 
RASTREIG D’ALIMENTS

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Aliments 
rastrejats   

Varietat
Primari 

o elaborat?

Mètode de
producció o

cultiu 
(industrial, artesanal,

ecològic, etc.)

És un aliment
estacional?

Indiqueu la seua
temporada

Quin és el seu
origen? 

On es produeix?
 No confongueu
productors amb

distribuïdors

Principals països
productors

d’aquest aliment

Creïlles
Monalisa 

(ovalada, pell 
i carn groga)

Primari
Cultiu agrícola 

(pot ser ecològic 
o industrial)

Consum tot l’any 
(recol·lecció a la 

tardor)
Origen: 

Àlaba, Espanya
Xina, Rússia, Índia, 

EUA, Polònia, 
Alemanya, França

Oli d’oliva Gordal 
i Hojiblanca Elaborat Producció 

natural
Consum 
tot l’any

Origen: 
Còrdova, Espanya

Espanya, Itàlia, Grècia, 
Portugal, Marroc i 
països mediterranis
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Detectius d’aliments… 
CÀLCUL NUTRICIONAL

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Aliments
rastrejats   

Mètode de
preparació
en el menú

Ració
en el

menú

Calories
de la ració

Hidrats Proteïnes Greixos Sucres
Consum

recomanat

Creïlles, 
oli d’oliva 

i sal

Guarnició 
de creïlles 
fregides

100 gr. 250 kcal 35 gr. 4 gr. 18 gr. 50-70 
alt

D’una a dos 
vegades per 

setmana
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Detectius d’aliments… 
ALTERNATIVES LOCALS

Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Aliments rastrejats   
Hi ha alternatives
ecològiques per a 
aquest aliment?

Hi ha alternatives
de comerç just per 
a aquest aliment?

Es podria produir
a la vostra localitat,

comarca, regió
o país?

Anota el nom
d’empreses

productores
locals  

Si no es produeix
de manera local,

proposeu un aliment
alternatiu local

substitut

Creïlles Sí No
Sí, 

a la nostra localitat, 
regió i país

Patatas del Bierzo, S.L.
Cooperativa de creïlla lleonesa

3.200 agricultors les produeixen 
a Castella i L leó

Les creïlles són un aliment 
de consum comú i es 

produeixen a Espanya.

  Oli d’oliva Sí
Sí 

Green Olive Oil 
(Córdova)

Sí, al nostre país Cooperatives olivereres en 
la província de Còrdova 

L ’oli d’oliva és un aliment 
sa de la dieta mediterrània 
i es produeix a Espanya.
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Ara toca… DÓNA LES TEUES POSTRES Dret a l’alimentació

Ara toca… és un programa educatiu d’Ajuda en Acció que pretén 
involucrar a tota la comunitat educativa (alumnat, docents, 
famílies i personal no docent) en la construcció d’un món més 
just, a través de diverses activitats de sensibilització centrades 
en la reflexió i la promoció dels Drets Humans.

DÓNA LES TEUES POSTRES aborda la temàtica del Dret a 
l’alimentació, i vol posar de manifest la necessitat de fer als 
nostres representats polítics complir un dret que garanteix la vida 
de milions d’éssers humans al món i que afecta especialment 
a menors i a dones. És necessari el canvi d’hàbits dels països 
desenvolupats cap a un consum responsable, però també la 
exigència d’una economia no especulativa amb els aliments, 
una inversió més gran en investigació i un repartiment més just 
dels recursos que ens brinda el planeta.

Per conéixer aquesta realitat, el vostre fill o la vostra filla ha 
fet una classe preparatòria i a més, de manera voluntària, les 
famílies que vulguen donar l’import de les postres que ens han 
descrit, poden fer-ho a través del centre educatiu. 

Ara vos convidem a continuar reflexionant sobre el tema a 
casa, treballant aquesta activitat. Torneu aquest full al centre 
educatiu per treballar amb ell el dia de l’acció. Gràcies per la 
vostra col·laboració!

Ens podeu comptar l’experiència de participar en aquesta 
activitat al bloc: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Reuneix-te amb la teua família i escolliu unes 
postres que vos agrade preparar a casa. 
Indiqueu els ingredients necessaris i calculeu 
el preu dels aliments.

* El 40% de la població mundial viu amb 2 euros al dia.

Proposta per fer en família
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Comensals Ingredients Preu

Recepta
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