Ens presentem
Ac vitats

Aquesta ac vitat s’ha desenvolupat pels alumnes de l’assignatura d’educació social, È ca i Valors de la UB, en el marc del
conveni de col·laboració amb la fundació.

Mitjançant aquesta ac vitat inicial introduïm de manera
implícita el tema del malbaratament alimentari obser- Mitjançant l’observació ndrem en compte els següents
vant les respostes dels nens a la pregunta de què fan indicadors:
amb el menjar que no els hi agrada. Es fa de manera imRiuen/s’ho passen bé durant l’ac vitat?
plícita perquè encara no hem parlat
Interactuen amb els dinamitzadors?
Aquesta ac vitat de presentació i coneixença consis rà
Passen la pilota a tots els membres del grup?
primer de tot en fer una rotllana, tan els dinamitzadors
Es ﬁxen amb el menjar que no els hi agrada?
com els nens/es. Després s’aniran passant una pilota. La
Es mengen tot el menjar encara que no els hi agradi?
dinàmica consis rà en:

Objec us educa us
•
•
•
•

Qui ngui la pilota s’ha de presentar, dient el seu nom, i
dient quin és el seu menjar preferit. Un cop tothom hagi
Establir un primer contacte amb els nens per poder conèixer- par cipat, passarem una pilota diferent i, en aquest cas,
los i que ells ens coneguin
hauran de dir quin és el menjar que menys els hi agrada i
Augmentar la conﬁança del grup
dir que fan amb ell quan a casa o a l’escola els hi posen.
Introduir el tema del malbaratament alimentari
Se’ls hi faran preguntes com: Us el mengeu tot encara
Mo var al grup a seguir treballant
que no us agradi? Que us diuen els vostres pares/
monitors quan no voleu més? El llenceu? Us mengeu la
meitat?

Recursos
•
•

h p://projectes.esplai.org/b612

Valoració

Un aula on dur a terme l’ac vitat (també es podria fer a l’aire lliure)
Dues pilotes diferents

