
 

https://clic.xtec.cat/projects/hort/jclic.js/index.html 

Què en sabem de les hortalisses que creixen a l’hort? Quines eines s’utilitzen per treballar la terra? A 

través d’aquest joc aprendrem a distingir-les i descobrirem algunes curiositats sobre l’hort. 

 

 

https://weeblebooks.com/es/ciencia/libro-magico-la-naturaleza/ 

El gos de l’Haizea està malalt i ningú sap com curar-lo... El seu avi, un home savi del poble, li explica que 

antigament es curaven moltes malalties amb plantes, potser només cal fixar-se bé en el que trobem a la 

natura per veure-les. Per ajudar a l’Haizea en aquesta cerca li regala un estrany llibre amb una valuosa 

capacitat màgica... Descobreix-la en aquest conte! 

 

 

 

Cada dia es llencen quilos i quilos de menjar sense posar-hi consciència. Aquests aliments desaprofitats, 

que sumen tones anuals, equivalen a les necessitats alimentàries de milers de persones durant un any. 

En l'àmbit ambiental, el malbaratament alimentari perjudica el planeta i la nostra salut, ja que el menjar 

que es llença anualment augmenta el volum de deixalles generades i els impactes ambientals associats. En 

canvi, si evitem llençar menjar, els beneficis són múltiples: generem menys residus, fem un ús eficient dels 

recursos naturals i de l'energia, i estalviem emissions de carboni. Per tant, és una bona manera de mitigar 

el canvi climàtic i contribuir a la cura del medi ambient que habitem. 

En l'àmbit social, hi ha moltes famílies que es troben per sota de la renda mitjana i en situacions de 

pobresa. Fet que augmenta dia a dia i augmentarà en els pròxims mesos. Així doncs, el malbaratament 

alimentari és un problema complex que va més enllà de l'àmbit ambiental i que, en situació de crisi 

econòmica, resulta encara més insostenible i inconcebible. 

 

 

 

Us proposem començar a fer-nos experts de l'aprofitament alimentari amb una 

senzilla i deliciosa recepta per fer en família. Recuperem vells costums: 

Reaprofita, no llencis res! 

*PÚDING DE PA* https://somgentdeprofit.cat/receptes/puding-de-pa/ 

https://clic.xtec.cat/projects/hort/jclic.js/index.html
https://weeblebooks.com/es/ciencia/libro-magico-la-naturaleza/
https://somgentdeprofit.cat/receptes/puding-de-pa/

