
ApS MALBARATAMENT ALIMENTARI 
I JUSTÍCIA GLOBAL



Amb la protecció adequada vam visitar l’obrador d’es im-mperfect on 
amb fruites i verdures imperfectes fan melmelades, patés i compotes.

VISITEM L’OBRADOR



LA BOTIGA DEL PRAT

A la botiga ens van explicar que les famílies més necessitades venen a 
comprar els productes més bàsics a través d’un sistema de punts.



PARLEM SOBRE EL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI

A través d’un joc de rol coneixem el significat del malbaratament 
alimentari 



FEM UN MURAL SOBRE EL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI

Treballem la definició, les causes i conseqüències del malbaratament 
alimentari mitjançant un mural



ESPIGOLEM COL-I-FLORS

Durant un matí vam espigolar col-i-flors d’un camp del Prat del 
Llobregat per ajudar a famílies que no tenen per menjar.



DEBATIM SOBRE LA JUSTÍCIA GLOBAL

Vam debatre sobre els tres eixos principal de la justicia global:  
justícia de gènere, justícia econòmica i ambiental, drets humans i 

dret a migrar.



ESCOLTEM L’EXPERIÈNCIA DEL RASHID

En Rashid ens va explicar el seu procés migratori i com li va costar arribar fins aquí. 
També ens va parlar de la cultura del seu país i de la seva ONG que ajuda a les 

persones immigrants de Ghana i la relació de tot això amb el malbaratament alimentari.



CUINEM LES HAMBURGUESES

Vam aprendre amb l’Alejandro a fer hamburgueses amb arròs i 
llenties que qualsevol pot tenir a la seva nevera.



CONEIXEM LA PIRÀMIDE ALIMENTÀRIA

Classifiquem els diferents aliments en cada apartat de la piràmide,
segons si són greixos, proteïnes, fruites i verdures o carbohidrats.



ENS DIVIDIM EN COMISSIONS 

Creem quatre comissions de treball: Material i Ingredients, Comunicació, 
Dinamització i Transport per la realització del taller d’hamburgueses al 

Casal de la Font d’en Fargues



COMPREM ELS INGREDIENTS PER FER 
EL TALLER

Anem a comprar els ingredients per fer el taller de 
hamburgueses al mercat de Bon Pastor.



FEM L’ASSAIG GENERAL DEL SERVEI

Acordem quina tasca farà cadascú el dia del taller 
d’hamburgueses segons la comissió a la que pertany



FEM EL TALLER DE 
MINIHAMBURGUESES AL CASAL DE LA 

FONT D’EN FARGUES

Expliquem al grup Residu 0 i al cuiner del Casal com fer les hamburgueses i 
l’importància de la proteïna vegetal per a l’alimentació saludable i sostenible

i per a la justícia global.



AVALUEM EL PROJECTE I LA NOSTRA 
PARTICIPACIÓ

Repassem la línia de temps del servei i valorem la nostra participació en el 
mateix a través d’una dinàmica basada en triar imatges que ens inspiren



CELEBREM

Ens acomiadem del projecte i de la Cèlia explicant amb imatges el que 
necessitem per a gaudir del nostre viatge per la vida



MOLTES GRÀCIES PER SER PART DE 
LA SOLUCIÓ!
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