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Descobrim el comerç Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

11:30 a 13 h

Objectius

Estructura de l’activitat

Autòctons és una bonica botiga del barri del Clot especialitzada en productes ecològics i de 
quilòmetre zero. Hi trobaràs productes de la terra, directes del productor, de proximitat i 
sostenibles. Si vols conèixer d’on ve el teu menjar i com ha estat produït, aquest és el teu comerç. 
Descobreix més dades sobre els productes de proximitat, la sobirania alimentària i com es pot 
produir respectant el cicle de la natura!

Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i els 
productes i serveis que s’hi 
ofereixen. 

Descobrir opcions de consum 
sostenibles i justes i el concepte de 
producte de proximitat.

Presentar diferents sistemes de 
producció (biològic, ecològic i 
orgànic) i els segells que els 
identifiquen. 

Breu recorregut per l’establi-
ment per conèixer-ne les 
característiques principals, 
els serveis que ofereix i què 
s’hi pot comprar.

Els productes exposats al 
comerç compleixen una 
peculiaritat: tots són produïts 
a prop de casa, minimitzant 
la intermediació i respectant 
els cicles naturals. Una 
conversa guiada permetrà 
esbrinar què signifiquen 
aquests conceptes i la 
importància de promoure un 
consum conscient que 
permeti el manteniment dels 
camps del nostre entorn i de 
l’activitat agrària a preu just.

L’alumnat podrà conèixer què 
és la denominació d’origen 
tot situant diferents productes 
en un mapa del territori. 



Àrees relacionades

• Educació infantil: àrea de descoberta de l’entorn.
• Educació primària: àmbit de coneixement del medi. Àmbit d’educació en valors. Àmbit d’autonomia i iniciati-

va personal. 
• Educació secundària obligatòria: àmbit cientificotecnològic (ciències de la naturalesa, tecnologia). Àmbit 

social (emprenedoria).
• Batxillerat i formació professional: biologia, ciències de la Terra i del medi ambient, economia, ciències per al 

món contemporani, ciències aplicades a les ciències socials

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària: 
• Adaptant-se als diferents nivells educatius, l’activitat proposa una visita a la botiga que permetrà conèixer el 

concepte de producte de proximitat. 
• Els segells de qualitat diferenciada: productes ecològics, orgànics i biològics.
• La sobirania alimentària.

● Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Les compres a granel com a alternativa sostenible.
• La producció agrària a Catalunya: principals conreus i zones de producció. 
• El mosaic del paisatge: la importància de les zones agrícoles en la protecció de l’entorn. 
• El paper de l’alimentació en la lluita per la diversitat del paisatge i contra el canvi climàtic.


