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Les fases del projecte d’ApS? 

Descobrir, investigar el repte

Pensar i proposar idees per 
abordar la situació 

Fer possible el canvi

Reflexionar sobre l’experiència

Explicar l’experiència

Observa

Imagina

Actua

Avalua

Comparteix



Descobrim la problemàtica de 
les Pèrdues i el Malbaratament alimentari 

Joc de rol sobre la cadena 
agroalimentària, 

descobrim les dificultats 
de cada baula.

Què en pensa el Donald 
Trump i la Greta 

Thunberg sobre la 
problemàtica? Què en 

pensem nosaltres 
mateixes? Debatim!

¿Quin impacte tenen els 
nostre hàbits de consum? 
¿Cóm afecten a les 
persones del sud global?

¿Quina és la situació en 
diferents àrees geogràfiques? 

¿Quina comparació podem 
fer amb les diferents 

generacions de la nostra 
família?






Sintetitzem

Resumim la teoria i identifiquem 
la informació més important



Descobrim la situació de la problemàtica al barri

Ens dividim per grups, generem 
enquestes i sortim al carrer a 
prendre la temperatura del 
malbaratament alimentari al 
nostre barri.



Anem a espigolar

Aprenem de primera mà la 
problemàtica de les pèrdues 
alimentàries que pateix la 
pagesia.



Anem a espigolar



Coneixem el testimoni del Rashid

El fundador de CEHDA 
Ghana, ens explica el seu 

viatge de Ghana a Espanya i 
el perquè de la seva entitat.



Parlem de Justícia Global

Gràcies al testimoni del Rashid i a tot el que hem vist fins el moment ens 
endinsem en la Justícia Global, descobrim la Justícia de Gènere, la Justícia 

econòmica i ambiental  i els Drets Humans i dret a migrar i ser acollit. 
Identifiquem les problemàtiques globals relacionades amb les Pèrdues i el 

malbaratament alimentari



Identifiquem les necessitats locals

Partint de les necessitats globals i 
basant-nos en les respostes de les 

enquestes identifiquem les necessitats 
locals i possibles solucions per donar 

resposta.

Ens fixem en els diferents 
escenaris d’actuació, el públic 

objectiu i el tipus de servei 
que volem realitzar.



Ideem el nostre servei a partir de la Teoria del Canvi i un procés 
de Desing Thinking.

Sensibilitzar a infants de tota Barcelona sobre la 
problemàtica de les pèrdues i el malbaratament 

alimentari a través de jocs



Dissenyem i elaborem els nostres jocs

Decidim transformar dos jocs 
coneguts pels infants. Per un 

banda, un twister, amb fruites i 
verdures imperfectes que 

recordarà unes estovalles de 
pícnic. Per l’altre banda, una 

espècie de memory transformat 
en joc coperatiu, en el que hem 

de comprar fruites i verdures 
imperfecte abans no acabin a les 

escombraries.



Dissenyem i elaborem els nostres jocs

Dissenyem tot el matrial, les 
estovalles del twister i les targetes 

del memory les treballarem 
digitalment i les enviarem a 

primir, gestionant prèviament tot 
el pressupost. La resta de 

materials els construïm nosaltres 
mateixes. Entre d’altres tasques, 

aprenem a cosir per fer les 
motxilles amb les quals els 

monitors i monitores podran 
transportar el Twister. 






Dissenyem i elaborem els nostres jocs

Seguim amb classes de 
marqueteria per construir la 

ruleta del Twister.






Realitzem el servei

Repartim els nostres jocs a 10 
entitats i centres de la ciutat de 

Barcelona, però abans els hem de 
provar.

Les receptores 
estan sorpreses, 
emocionades i 

agraïdes



Avaluem el projecte i a nosaltres mateixos

Dediquem tota una sessió a 
avaluar el projecte, l’impacte del 

nostre servei i el nostre paper, 
actitud i transformació personal 

al llarg d’aquest.

Tot i no sentir-nos 
interpel·lades per la temàtica, 

en un inici, hem quedat 
sorpreses al descobrir la 

magnitud d’aquesta, tot el que 
hi ha darrera de la justícia 

global, concepte que 
desconeixíem i hem quedat 

molt satisfetes amb el resultat 
del servei. Hem sentit que 

estàvem fent un projecte amb 
sentit.



Comuniquem el que hem fet

Realitzem una presentació al centre de tot el procés i expliquem el canvi que hem 
experimentat interiorment.
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