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Tenim convidats,
Què sopem?

Activitats
El grup de joves ha d´organitzar un sopar pel seu grup El jurat valorarà certs aspectes a l´hora de triar el mid´amistats, volen fer-ho d´allò més bé perquè els con- llor sopar:
vidats marxin encantats. Però per preparar el sopar

Qualitat- preu dels productes

han de tenir presents certs aspectes primordials, el

Presentació
A l´hora de planificar un sopar amb la colla cal prendre decisions

pressupost del qual disposen, els gustos dels convidats, la qualitat dels productes...

El pressupost que han fet
Que sigui un menú saludable (slow food vs fast
food)

com: què cuinarem, de quan pressupost disposem, tenir en Els hi proposem fer un petit concurs, tipus “Màster

Que n´hi hagi mínim un producte de la terra (per
tant
hauran de fixar-se en l´etiquetatge)
compte la diversitat de gustos, que siguin productes de qualitat, Xef”. Hauran de fer grups, cadascun d´aquests grups
que sigui saludable..., Aquesta activitat tracta de la pressa de disposarà d´uns diners que podran gastar per elaborar

Que hagin utilitzat algun producte de comerç just

decisions pel que fa a la gestió d´un pressupost, i es centra en el el sopar. Han de preparar tres plats 1r plat, 2n plat i les Resultat final (gust, presentació...)
consum de l´alimentació.

postres. Cada grup tindrà un pressupost, un cop sàpi-

Fem els grups

guen dels diners que disposen han d’elaborar un petit

Objectius educatius
1. Prendre consciència del preu que tenen les coses per tal de

pressupost per controlar el que gasten i el que poden Abans de començar a jugar heu de caracteritzar una
família, heu de simular una unitat familiar. Podeu
estalviar en funció de les compres que facin.

saber gestionar un menú en funció del pressupost disponible.

Un cop fet el pressupost han de disposar-se a fer la

2. Planificar com gastem i com estalviem.

compra en funció del pressupost que han fet. La com-

triar entre un seguit de personatges que poden representar el pare, la mare, els oncles, els tutors, els fills...i
es poden fer tantes combinacions com famílies hi hagi.

pra serà simbòlica , el que sí que hem de intentar és

3. Aprendre associar l´estalvi amb l´assoliment del productes que el procés sigui el més real possible.
que volen adquirir.

4.Fer una reflexió sobre els nostres estils de consum.

http://projectes.esplai.org/b612
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Pressupost

Procés de Compra

Resultat final

Un grup conformades les unitats familiars han de triar un Un cop acabat el pressupost és hora d´anar a fer la com- Quan finalitzin la compra han de crear el seu menú pel
moneder. L´elecció d´un dels tres moneders simbolitza la pra. Cada equip amb el seu pressupost han d´anar a un sopar i preparar-ho pel jurat (fent un collage, un muntatge
diversitats de nivells econòmics entre les famílies. En supermercat, mercat, petit comerç... Si ho trobeu adient de fotos...). El jurat deliberarà quin és el millor menú teaquest cas és l´atzar qui decideix quin és el pressupost de podeu enviar a cada grup a un comerç diferent perquè nint en compte els ítems inicials que havia transmès al
partida. En funció dels diners que us trobeu al moneder també pot ser un aspecte de reflexió, com varien els preus grup.
heu de fer un pressupost per la preparació del sopar, te- d´un lloc a l´altre, la qualitat dels productes, marques...
nint en compte que heu de preparar tres plats i les consignes que el jurat valorarà: qualitat- preu dels productes,

pressupost de partida i el que realment han gastat, menú
saludable, productes de la terra, productes de comerç just,
preparació i gust dels plats elaborats...Aprofitant aquests
criteris del jurat es poden treballar amb els i les joves aspectes com l´etiquetatge, la publicitat, fast food, comerç
just. Utilitzeu un full de despeses que us sigui útil. Aquí
podeu trobar un exemple: Gestió de l´economia personal
El sobre imprevist
Durant la realització del pressupost els grups rebran el
sobre imprevist. Els diners dels quals disposaven poden
variar si s´espatlla el cotxe, si volen comprar-se una samarreta de marca...Cada sobre contindrà un imprevist que
canviarà el pressupost que estaven elaborant, i per tant,
hauran d´adaptar-se als canvis.

http://projectes.esplai.org/b612

Per fer el procés de compra, hauria de ser el més real possible, o bé fer fotos dels productes o utilitzant alguna aplicació dels mòbils per fer la compra, com per exemple:
“Buy me a pie”, “Out of milk”, “Shopixlist”...Un cop allà es
poden adonar que els preus no són els que havien pressupostat, que es compren productes que no són realment
necessaris, l´etiquetatge, la influència de la publicitat, les
tècniques de màrqueting que utilitzen les gran superfícies... Un cop més hauran de fer front aquests canvis. Tots
aquests aspectes cal recollir-los a la valoració de l’activitat.
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Valoració

Eix artístic: Concurs gastronòmic

Recursos

La valoració final de les diferents activitats proposades en Pren control de la teva economia:
aquesta fitxa ens hauria de permetre profunditzar en els
http://www.consum.cat/noticies/17562283.html
Per tancar l’activitat farem un petit concurs de cuina, si- següents aspectes:
Consumir a ritme de família:
Paper del pressupost en l´activitat, la gestió dels diamics i amigues. Cada grup haurà de preparar un plat i ners. Saber administrar el diners adaptant-se a la seva http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/
només tindran un ingredients concrets i una quantitat de economia personal. Bon ús dels diners tenint menys pres- econ_familiar/eines1/index.html
diners... i a partir d´això, hauran d’utilitzar la seva creativi- supost.
Gestió de l´economia personal, alimentació, publicitat:
mulant el menú que prepararan pel sopar amb els seus

•

tat per elaborar el plat més suculent, el millor presentat i • La necessitat de comprar i gastar. Efecte que té el que
Aplicacions de mòbil per fer la compra:
consumeixes la teva economia personal, en la teva família,
el més barat. Tot això en un període de temps concret.
amistats... Reflexionar entorn la manera que tenen de con- http://www.civiclub.org/ca/civiespai/c/Alimentacio/5-app-per-fer-la
-llista-de-la-compra-155
A mode d´exemple:
sumir.

1 equip disposa: 1 iogurt, fruita, galetes i 2 € i han de cui- • Hàbits alimentaris, com millorar-los, així com tenir Estratègies de Màrqueting per explicar als joves:
més criteris a l´hora d’escollir un producte.
nar uns postres en 15 minuts.
http://icimerchandising.blogspot.com.es/2012/02/puntos-frios-y-

•

puntos-calientes-los.html

La influència de la publicitat. Distingir els missatges de http://www.interactivity.com.ar/los-trucos-de-losla publicitat diferenciant les necessitats reals de les crea- supermercados-para-que-compres-mas/
des per aquesta mateixa. Publicitat enganyosa.

•

L’etiquetatge, aspectes que cal que tingui una etiqueta, origen dels aliments...

Implicar a les famílies: Un altre idea per aplicar
l´activitat, seria que el grup de joves fos l´encarregat de
coordinar el sopar de famílies de l´esplai: elaborar el
pressupost del sopar, fer les compres i cuinar-lo. És un
bon moment per implicar a les famílies en la proposta
eductiva i poder fins i tot aprofitar i fer una xerrada
plegats entorn el consum i els jovent.

http://projectes.esplai.org/b612

