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UNITATS DIDÀCTIQUES JORNADES PER A FAMÍLIES  
MALLORCA AL PLAT 

Jornada “Anam a plaça? El mercat ecològic de Palma” 
 
Objectius:  
Sensibilitzar sobre la importància de comprar al mercat i al petit productor i els impactes que 
això suposen per a l’economia, la salut i el medi ambient. 
 
Competències a treballar:  
Competències socials i cíviques: Tenir interès per al desenvolupament socioeconòmic i per la 
seva contribució a un major benestar social. 
Consciència i expressió cultural: Foment de l’estima per l’herència cultural i el nostre 
patrimoni. 
Competència en comunicació lingüística: Expressar-se de forma oral en múltiples situacions 
comunicatives i escoltar amb atenció i interès, controlant i adaptant la resposta als requisits 
de la situació. 
 
Metodologia i recursos didàctics: S’utilitzarà l’explicació mitjançant diferents suports com 
ninots de fusta, imatges, aliments quilomètrics, productes convencionals no ecològics, 
envasos per fer la compra, llista de la compra, calendari de temporada.  
També es promourà la participació activa dels infants mitjançant el joc de pistes, per al qual 
es repartirà un full amb les pistes escrites, i un taller de costura de bosses de tela. 
 
Explicació de l'activitat:  
Abans de l’activitat, s’avisarà als participants del material que han de dur de ca seva: llista de 
la compra (s’haurà enviat la guia perquè sàpiguen com fer-la), senalla i envasos,... 
A l’inici es farà una introducció sobre el mercat ecològic de Palma, la seva trajectòria i els 
membres que el formen. Si hi ha algun placer que tengui disponibilitat farà una petita 
presentació de qui és. 
Després es passarà a parlar del que son les cadenes curtes de comercialització (CCC) i 
s’empraran com a recurs didàctic ninots de fusta, escenificant cada inermediari amb un ninot, 
de manera que les famílies entenguin que com més ninots més intermediaris hi ha entre la 
persona que produeix i la que consumeix. 
Posteriorment, es parlarà de les 5 opcions de compra de CCC mitjançant imatges i explicant 
els avantatges de cada modalitat.  
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Després, mitjançant el calendari de temporada i mostrant productes tant d’aquí com de fora 
s’explicarà la importància de comprar productes locals i ecològics, parlant de la petjada 
ecològica. Si es troba una aplicació mòbil de com calcular la petjada ecològica dels productes 
la podrem compartir i fer alguna demostració. També es parlarà de les “pistes” per reconèixer 
un producte convencional d’un d’ecològic. 
Llavors es donaran les pautes per iniciar el joc de pistes amb el qual les famílies hauran de 
trobar els productes no ecològics “infiltrats” dins de les parades del mercat. 
Seguidament es farà el taller de bosses de tela i es parlarà de les opcions d’envasos que es 
poden dur al mercat per tal de no fer residus. 
Per acabar, es deixarà a les famílies que facin la compra amb la seva llista que han duit de casa 
i que coneguin amb els pagesos. 
 
Timing:  
30 minuts: explicació amb els suports didàctics (del punt 2 al 5). 
15 minuts: joc de pistes. 
45 minuts: taller d’embolcalls. 
30 minuts: compra al mercat i conversa amb els pagesos. 
 
Com s’avaluarà:  
S’enviarà una enquesta d’avaluació a les famílies participants on puguin expressar què els ha 
parescut la jornada, què és el que més li ha agradat i el que menys. 
 
 


