NO M'HO
EMPASSO!
Prou anuncis d’aliments malsans!
Prou publicitat falsa!

20N dia mundial
dels drets de l'infant

01

QUÈ
PROPOSEM?
Esplais i escoles reivindicarem el #DretalLleure, el
dret a rebre una informació certa i el dret a la
salut a través d'una acció col·lectiva als carrers i
als patis de les escoles.
Com?
A través d'activitats de sensibilització
prèvies al 20 de novembre.
I d'una acció col·lectiva simultània i
descentralitzada als territoris els dies 18 (escoles) i
19 (esplais) de novembre.
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20N

Per què?

20N DRETS DE L'INFANT
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El 20N es commemora l'aprovació de la
Convenció sobre els Drets de l'Infant
(Nacions Unides-1989).
L'art. 17 reconeix el paper important dels
mitjans de comunicació social pel que fa a
la difusió d'informació destinada als
infants i s'estableix l'obligació de l'Estat de
prendre mesures per a protegir l'infant
contra tota informació i material
perjudicial per al seu benestar.
Així mateix, a l'art.24 es reconeix el dret a
la salut, exigint que els Estats vetllin
també per un accés a l'educació i als
coneixements bàsics sobre salut i
nutrició dels infants.
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Més de 90.000 persones moren a l'any per
causes d'alimentació insana
4 de cada 5 aliments o begudes exposades
són insanes
Durante las últimas décadas se ha producido un aumento de las
cifras de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, tanto en países de
ingresos altos como medianos y bajos, considerándose la obesidad
como la epidemia del siglo XXI según la Organización Mundial de la
Salud (OMS)2

PER QUÈ?
#NOMHOEMPASSO
DADES SOBRE L'IMPACTE
PUBLICITARI EN INFANTS
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La industria alimentaria, hasta en la sopa.
La población infantil tiene una gran confianza en la
publicidad, y no siempre entienden la dimensión persuasiva
de la misma. Al no tener la capacidad para detectar esta
dimensión, se convierten en un sector altamente vulnerable
ante ella.
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LA SETMANA
Dia 1

Dia 2

Dia 3

la dolça
publicitat

Dia 5

tu t'ho
empasses?

el nostre
crit al
món!

Reflexió i debat pel
nostre manifest!

la cara b
Ens vistarà l'avia de la
Xef Pota verda! què
ens explicarà?

obrirem els ulls a la publicitat
enganyosa i als aliments
malsans

Dia 4

JO NO
M'HO
EMPASSO

LECTURA DEL MANIFEST
GIMCANA I ACCIÓ COL.LECTIVA

Dia 1

DOLÇA
PUBLICITAT
Els envasos per sorpresa

DOLÇA PUBLICITAT
Consumim publicitat cada dia sense ser prou conscients: des de les estones de televisió,
internet, els anuncis a la ràdio o al cinema, les tanques publicitàries en carreteres, fins als
reclams publicitaris dels mateixos envasos dels productes alimentaris.
Primera acció proposada:
Els infants, per sorpresa, es trobaran tota una sèrie d'envasos d'aliments, com els que hi
hauria en qualsevol supermercat. Quedaran exposats a la vista dels infants i anirem veient
les seves reaccions i comentaris.
És important observar bé aquestes reaccions i actituds, per tal de tenir-les en compte
en la fase posterior de debat.

Dia 2

LA CARA B
Fem una segona ullada?

LA CARA B
Imagina que vas a comprar al supermercat i les caixes i envasos dels productes
que hi trobes, ja no tenen colors llampants, ja no porten els teus personatges
preferits. Imagina que els cereals que compres per esmorzar ja no sortegen una
Nintendo o t’expliquen realment la quantitat de sucre afegit que porten... Els
voldries comprar sí o sí?
Segona acció proposada:
Aquest segon dia, els infants es troben “envasos neutres”. És a dir, envasos
amb informació real, no contenen publicitat enganyosa i aporten informació
real sobre seu contingut. Fixeu-vos en la imatge del Chocapic amb el codi
d'informació que va aprovar la llei a Xile.
De nou observem les reaccions dels infants i obrim el debat.
Proposarem una votació amb gomets sobre els aliments i productes que
han aparegut aquests dies. Quins productes menjàveu? Ara que ja teniu més
informació els continuaríeu menjant?
Tancament i valoració amb el resultat de la votació. Obrim els ulls!!

Dia 3

LA IAIA
CATALINA
i la revolució de les carxofes

LA IAIA CATALINA!
Tercera acció proposada:
Els infants reben la carta de presentació del personatge d'aquest curs, la iaia Catalina,
àvia de la xef pota verda.
Aquí podeu descarregar la carta de l'àvia Catalina:
https://projectes.fundesplai.org/mcm/la-revolucio-de-les-carxofes/
Ens introduirà en la revolta de les carxofes i ens proposarà un repte: aconseguir receptes
dels nostres avis i àvies o de la família!!! També podeu triar el menjar que més us
agradi del menjador escolar.
Motiveu la participació parlant amb els infants sobre els menjars familiars que més els
agrada. Expliqueu-los també que l'objectiu és crear un gran receptari col·lectiu que
publicarem més endavant. Entre totes les receptes que rebeu trieu-ne 1 o 2 i envieu-les a
la Susagna Escardíbul sescardibul@fundesplai.org
Mireu annex recepta.

Dia 4

TU, T'HO
EMPASSES?
Dades per a la reflexió i el debat pel nostre manifest

ALIMENTS
FRESCOS

S'obtenen directament de plantes o animals,
sense cap element afegit. Tenen una
durada més curta

ALIMENTS
PROCESSATS

Són aliments processats industrialment per
afegir entre 1 i 5 elements (sucres, greixos,
sal, midons, conservants i estabilitzants) per
tal d'allargar la seva durada, canviar-ne el
sabor i fer-los més atractius

ALIMENTS
ULTRAPROCESSATS

Són altament processats. Elaborats amb
molt poca matèria primera -o gens- a partir
d'elements industrials. Contenen una llarga
llista d'ingredients, substàncies i additius
que només serveixen per modificar el gust,
i l'aspecte del producte

REFLEXIONEM...

És fiable el NUTRI-SCORE?
El sistema NUTRI-SCORE és una classificació a partir d'un
algoritme. Fa una valoració global de l'aliment en funció
d'elements considerats favorables (proteïnes, fibres i
percentatge de fruites, verdures i lleguminoses) i menys
favorables (calories, sucres, greixos saturats i sodi).

C

El sistema a Espanya està en mans de les empreses,
que enganyen a l'algoritme presentant com a
saludables aliments alts en greixos, sal o sucre.
Resultat: ingredients com l'oli d'oliva
poden tenir qualificació negativa per ser
100% greixos, mentre que productes
ultraprocessats com cacau en pols
poden tenir una A per no contenir sodi
tot i que més del 50% siguin sucres.
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REFLEXIONEM...

Infografia de Oxfam

Les 10 empreses que controlen tot el que mengem

REFLEXIONEM...

Els ultraprocessats de consum més habitual

Refrescs

Begudes
energètiques

Pizzes

Pa blanc

Sucs envasats

Patates fregides

Galetes

Pastisseria industrial

Cereals ensucrats

Dolços i gelats

Precuinats

Carns processades

Lactics ensucrats

Salses

Dietètics

REFLEXIONEM...

Els grans reclams publicitaris

ELS COLORS

PERSONATGES

ENERGÈTIC

ENRIQUIT

0%

La psicologia dels colors
estudia com ens
comportem davant de
diferents colors (ex. el
vermell atrau ràpidament i
incrementa la sensació de
gana, el taronja estimula
la gana i la conversa, el
verd et fa pensar que és
natural,...). Creies que era
casualitat?

Mascotes, bitxos i
simpàtics monstres
animats, els personatges
que més ens agraden de
les sèries infantils de
televisió...
Quin iogurt demanaria
que li compressin un
infant?

"Et donen ales", et
revitalitzen!
És el perill de les begudes
energétiques, que
contenen alts nivells de
sucre, cafeína o taurina,
que suposen un gran risc
per a la salut
cardiovascular.

Publiciten unes propietats
(fibres, vitamines,
aminoàcids, ...) quan en
realitat la quantitat és
mínima o ridícula.

El concepte LIGHT sí que
està regulat (cal que tingui
-30% de calories que
l'original), però el 0% no ho
està i per això s'utilitza per
referir-se a qualsevol cosa,
emmascarant altres dades
(ex. 0% sucres afegits,
però conté edulcorants
com la fructosa)

REFLEXIONEM...

Els grans reclams publicitaris

LIGHT

ARTESANAL

CASOLÀ

NATURAL

MIRACULÓS

Light no significa baix en
calories, sinó que té una
reducció mínima d'un 30%
del valor energètic
respecte a l'aliment de
referència, per tant, els
valors poden seguir sent
alts o molt alts.

La producció artesanal
està regulada i cal
complir certes condicions
durant el procés com que
en l'elaboració primi el
factor humà sobre el
mecànic, que la
producció no es realitzi en
grans sèries, que el format
sigui total o parcialment
manual i individualitzat).

Aquest terme no està
regulat. S'hauria de
reservar per a la
producció alimentària de
petita escala i venda
local.

És un concepte que no
està prou regulat i per
això és molt utilitzat en la
publicitat (en un de cada
4 productes!). S'hauria
d'emprar quan no hi ha
alteracions posteriors en
el producte.

Un dels grans reclams és
la salut i les propietats
miraculoses de
determinats productes
que són bons pel cor,
milloren les teves
defenses, redueixen el
colesterol, enforteixen els
ossos, controlen el teu
pes ...

REFLEXIONEM...

Els grans reclams publicitaris

LA FIBRA

GRAN ENVÀS

Aquest és un altre dels
grans reclams, però
compte perquè si un
producte conté només uns
3 grams de fibra, ja pot
ser anunciat com que
"conté fibra" i, si supera
els 6 grams, com a "alt
contingut en fibra"

Envasos plens d'aire. Es
tracta de fer més cridaner
el producte en relació
amb el preu ampliant la
mida de l'envàs, però
reduint-ne la quantitat del
producte, de manera que
entre un 40 i un 60% del
mateix sigui aire.

ELS NOMS EL
SUCRE

JOGUINES I
SORTEJOS

El sucre pot aparèixer
amb diferents noms. Els
productes acabats en "osa" (com la dextrosa,
glucosa, fructosa,
maltosa, lactosa…); les
mels, caramels, panela,
sucre morè, de canya o
integral, xarops, nèctars,
dextrines...

És un dels grans reclams,
encara que la joguina
sigui de molt baixa
qualitat o el sorteig sigui
difícilment accessible... A
qualsevol infant l'atrau
una recompensa
immediata o la remota
possibilitat d'aconseguir
allò que no t'han comprat.

EL MANIFEST
L'elaboració del manifest és una activitat molt
important.
Es tracta de recollir les opinions i les
reivindicacions dels infants amb relació a tot el
que han après. Donar-los veu!
El manifest s'hauria de llegir públicament el 18
(escoles) i el 19 de novembre (esplais). I, a més a
més, us animem a difondre'l també a través de les
xarxes socials.
Disposeu d'un model de manifest. Integra una
part comuna a tots els centres i un apartat
específic per anotar les aportacions dels nens i les
nenes.

18 i 19 de novembre

EL NOSTRE
CRIT!
Gimcana
Lectura del manifest
Acció col.lectiva
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GIMCANA NO M'HO EMPASSO
EMPASSA "BOLES"

Sigueu l'equip que més
informació reculli, però
compte no t'empassis
una "bola" publicitària

JO NO
M'HO
EMPASSO

ATRAPA
"ETIQUETES"
Aconsegueix un
etiquetatge més just

MENTIDES A
TERRA
Tireu per terra tots els
enganys publicitaris
#NOM'HOEMPASSO

RE-ENQUESTA'T
Després
de
tota
aquesta
informació,
què n'opines? Torna a
votar

ESTACIONS GIMCANA
activitat

empassaboles
TRAGABOLAS HUMÀ

durada

Descripció
i objectius
Es delimita un espai d’aproximadament 3 metres quadrats en forma de
cercle amb maons del gimnàs. Dividim el grup en diversos subgrups (tants
com skates hi hagi, mínim 4).
Un dels nens i nenes estarà estirat sobre l’skate amb un cubell a les mans i
l’altre l’arrossegarà pels peus per dins la zona del cèrcol. A la zona de
l’equip hi haurà un altre cubell per dipositar-hi les pilotes que agafi el/la
participant estirat sobre les rodes.
Quan comenci el joc s’aniran llençant pilotes dins el cèrcol.
L’objectiu del joc és portar el màxim nombre de pilotes dins els cubells del
teu equip.
Es faran diferents rondes i a cada ronda canviarem les posicions amb la
resta de membres de l’equip.
Cada 4 boles aconseguiran un missatge sobre publicitat enganyosa.
La idea és que guanyin tots els equips, ja que l'objectiu és obrir els ulls de
tot el grup d'infants a la publicitat.

10-min

espai

pista o gimnàs

Materials
Skates o carros plans amb rodes, pilotes
(mida tennis), cubells
papers i bolígrafs per escriure missatges .

ESTACIONS GIMCANA
activitat

atrapa etiquetes

durada

atrapa la bandera

Descripció
i objectius

JO NO
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4 punts

espai

pista o pati

Materials

Adaptació del joc tradicional "atrapa la bandera".
Es juga en un terreny gran amb dos equips de mínim 8 infants per
grup.
Cada equip tindrà missatges o etiquetes sobre alimentació més
o menys saludable.
L'objectiu del joc serà aconseguir el màxim d'etiquetes possibles
de l'altre equip.
Per normativa, no pot haver-hi contacte físic agressiu. És a dir, si
algú de l'altre equip et dona un cop mentre estàs al seu territori
hauràs d'anar a la base "d'aliments embassats" (presó)
Guanyarà l'equip que aconsegueixi major puntuació amb les
etiquetes aconseguides.

10 punts

15 min

3 punts

2 punts

1 punts

Mocador, samarreta vella, cons,
quelcom que delimiti dos camps.

o

Cal enganxar les etiquetes de paper a la
roba de la bandera.

ATRAPA ETIQUETES
PER IMPRIMIR

NO
M'HO
EMPASSO!

ESTACIONS GIMCANA
activitat

Mentides a terra
Joc de bitlles

durada

Descripció
i objectius

10-15 min

espai

pati

Materials
6 bitlles i 2 pilotes.

Una partida consta de nou tirades per jugador/a, dividides en tres
tirades. A cada tirada es poden llençar tres bitlles.
Es planten les bitlles en dues fileres de tres columnes,
paral·lelament, separades per uns 75 centímetres per la seva part
baixa.
L'objectiu principal és fer bitlla, és a dir, tombar cinc de les sis
bitlles.
Tanmateix, l'objectiu de l'adaptació del nostre joc és que cada bitlla
que vagi a terra porti un missatge secret.
Pot ser un missatge per bitlla o un missatge global que es
construeixi amb cadascuna de les peces.
Si feu aquesta segona opció caldrà tirar totes les peces per
desxifrar-lo!
(Valoreu en funció de l'edat)

Els missatges es poden extreure del
document de reflexió.

ESTACIONS GIMCANA
activitat

RE-ENQUESTA'T
La informació canvia la teva visió?

durada

Descripció
i objectius

5 min

espai

Materials
paper d'embalar, gomets

Activitat de valoració
paper d'embalar, gomets

Un cop treballat tot el material de la setmana tornem a valorar i a
votar sobre els aliments, el consum i la publicitat.
I ara... tu t'ho empasses?

Aules

EL CRIT
ACCIÓ COL.LECTIVA
Després de la lectura pública del Manifest arriba el
moment de l'acció col·lectiva!

NO
M'HO
EMPASSO!

El crit de "Jo no m'ho empasso"
Per tal de dur a terme l'acció, crearem cartells amb diferents
missatges sobre publicitat enganyosa, obrir els ulls i tancar la boca a
la mentida!
El crit genèric ha de ser el hastag #nomhoempasso !!
material: Cartró, pintura

VISIBILITAT A LES XARXES
18 I 19 NOVEMBRE

Triem una imatge representativa o enregistrem el crit No
m'ho empasso i el pugem a les xarxes.

Etiquetes
#nomhoempasso
#DretalLleure
#MenjarCanviaelMón

NO
M'HO
EMPASSO!

GALERIA D'IMATGES PER A LES
ACTIVITATS DEL DIA 1 I 2

ALGUNES IMATGES...

https://ecoosfera.com/salud-1/con-estos-cubos-visualizacuanta-azucar-hay-en-tus-alimentos-fotos/

RECEPTA

NOM DE L'ESPLAI O ESCOLA QUE PRESENTA LA RECEPTA:
títol recepta:
ingredients:
preparació:

per què s'ha escollit aquesta recepta? què té d'especial?

Envieu la recepta a Susagna Escardíbul: sescardibul@fundesplai.org

FONTS DE CONSULTA:
https://justiciaalimentaria.org/campana/stop-aletiquetado-nutri-score/

https://justiciaalimentaria.org/campana/defiendeme/

https://justiciaalimentaria.org/campana/25-gramos/

https://justiciaalimentaria.org/campana/mentira-podrida/

https://letsfoodideas.com/es
/initiative/la-loi-surletiquetage-et-la-publicitedes-produits-alimentairesportee-par-le-ministere-de-lasante-chilien/

https://www.otroconsumoposible.es/5enganos-alimentarios-que-no-te-cuelen/

https://elpais.com/elpais/2019/07/29/mam
as_papas/1564417429_919176.html

https://www.lavanguardia.com/comer/aldia/20180716/45868691293/estafa-origenproductos-alimentos-comida-supermercadoengano-etiqueta.html

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo
.gob.es/files/Borrador_RD_publicidad.pdf

https://ecoosfera.com/salud-1/con-estoscubos-visualiza-cuanta-azucar-hay-en-tusalimentos-fotos/

https://www.ocu.org/alimentacion/comerbien/noticias/publicidad-tv-alimentos

https://elpoderdelconsumidor.org/2021/03/
experiencias-a-nivel-mundial-sobre-larestriccion-del-uso-de-personajes-en-losempaques-han-demostrado-ser-efectivas/

https://www.ecoportal.net/temasespeciales/publicidad-de-alimentosinsanos-dirigida-al-publico-infantil/

https://www.ara.cat/societat/salut/infantsmengen-pitjor-ara-vint-anys_130_4187783.html

https://elpais.com/sociedad/2021-1028/consumo-prohibira-la-publicidad-dechocolates-dulces-postres-galletas-zumos-yhelados-dirigidos-a-ninos.html

https://projectes.fundesplai.org/mcm/

