UN ESPECTACLE ESBOJARRAT ON LES
VERDURES SÓN LES PROTAGONISTES

DOSSIER PEDAGÒGIC

INTRODUCCIÓ
BON PROFIT! és un espectacle de teatre i titelles on les verdures són les protagonistes. La xef
Tomassa i un munt de titelles ens descobreixen la màgia de la cuina per aprendre tots els
secrets de les verdures.
BON PROFIT! és un espectacle per a nens i nenes de 5 a 11 anys. Els més menuts es queden
atrapats visualment i en els aspectes més dolços, i els més grans absorbeixen millor els
continguts d’un espectacle que té un ritme tan dinàmic que els enganxa fins a la fi.
El conte com a vehicle educatiu. Coneixent la importància del missatge implícit del conte i
sabent que sempre aporta un aprenentatge inconscient a l’infant, hem creat tres contes per
treballar tres temàtiques diferents. Són històries divertides i esbojarrades amb un missatge
que ens descobreix alguna veritat que segur que tots podem aprofitar per créixer. En aquest
espectacle, el públic participa activament en el transcurs i desenllaç de les històries, fent-se
responsable i sentint-se motor de la trama del conte.
Portar una alimentació sana. L’objectiu d’aquests contes és apropar el “món desconegut” de
les verdures i les hortalisses per ajudar als nens i nenes a conèixer-les millor i a atrevir-se a
provar-les o menjar-les més sovint. Amb aquest espectacle es pretén difondre la importància
de menjar equilibrat i portar una vida sana.
Tanaka Teatre sent el teatre com una eina de comunicació social, d’aprenentatge i, per
descomptat, de diversió.

ARGUMENT
Som a la cuina de la xef Tomassa i pot passar de tot. Amb l’ajuda de les seves verdures ens
explicarà tres històries ben diferents per aprendre les propietats de les hortalisses i la
importància dels productes de proximitat. Descobrirem com creixen les verdures, quins són els
seus punts forts, i podrem convertir-nos en un xef de primera amb consells per cuinar-les i
mantenir totes les seves vitamines. Tot plegat per animar els nens i nenes, i també els adults, a
menjar verdures i conèixer tots els seus beneficis.
De la llavor a la cuina
En aquesta història veiem tot el procés de creixement de les verdures. Des que les plantem fins
que neixen i estan a punt per ser menjades. Per a aconseguir-ho necessitem una bona terra,
aigua i l’escalfor del sol. Això a vegades no és fàcil, però tot i les sorpreses del camp, com pot
ser una calamarsada o una gelada, obtenim uns productes frescos i de qualitat. Entendrem el
valor dels aliments i el cicle dels vegetals abans que arribin al nostre plat.
Miss Verdura
Les verdures més rodones i nutritives de la temporada competeixen per ser les guanyadores
d’un concurs de bellesa. La col arrissada, la carabassa, la coliflor i la carxofa es presenten
explicant les seves propietats, els seus punts forts i la millor manera de cuinar-les. El públic ha
de triar quina és la millor, tot i que l’objectiu final és que totes elles siguin menjades, aquest és
l’autèntic premi del concurs.

Love story
La família de les Apiàcies i la família de les Liliàcies estan enfrontades des de fa temps. Però
dos de les seves hortalisses, la pastanaga i el porro, s’enamoren de cop i volta com els
protagonistes d’un drama shakespearià. Malgrat l’oposició dels seus parents, l’amor triomfarà,
i gràcies a una recepta màgica tots descobriran que barrejats a l’olla fan l’equilibri perfecte per
cuinar un gran plat. Perquè una alimentació sana és una alimentació variada!

LA COMPANYIA
Tanaka Teatre és una companyia sorgida de la inquietud de dues actrius amb una àmplia
experiència en el món infantil, tant en el camp teatral com educatiu. En tots els seus
espectacles, la comèdia i els valors pedagògics s’entrellacen en un còctel que aconsegueix
agradar a tots els públics.
Per als seus projectes Tanaka Teatre fa una acurada recerca de contes, llegendes i articles
relacionats amb el tema que es pretén treballar i aprofundir. L’objectiu és difondre la cultura,
fomentar la convivència i assumir els valors implícits dels contes. El resultat són espectacles de
teatre i titelles, amb música, danses i un vestuari colorista, perquè petits i grans visquin
l’experiència de viatjar des d’una butaca.
Les integrants de la companyia tenen altres formacions que complementen la seva tasca. Una
és psicòloga i, com a educadora, és professora de teatre i expressió per a nens des de 4 fins a
20 anys; ha dinamitzat tallers sobre la resolució de conflictes a les aules i sobre la pobresa al
Caixaforum, també ha treballat amb empreses dedicades al lleure, com Jocs al Segon. L’altra
component és llicenciada en Biologia i s’ha especialitzat en educació ambiental. Ha dut a terme
diverses activitats per a escolars relacionades amb el reciclatge, gestió de recursos i
l’acostament a la natura.
Tanaka Teatre ha estat seleccionada a La Mostra, Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada, al
Festival Internacional de Titelles de Gavà, al Festival de Teatre al Carrer de Viladecans i al
TOT Festival de Barcelona. Ha actuat en diferents teatres, com el Teatre Poliorama de
Barcelona, dins del programa Viu el Teatre de la temporada 2011-2012. Actualment els seus
espectacles es programen en circuits com Fundació Xarxa i Rialles, i formen part del
PROGRAMA.CAT. També ha format part del Catàleg d’activitats d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona. A més a més, Tanaka Teatre ha participat entre d’altres a les Festes
de la Mercè de Barcelona, a la Festa del Dia Internacional de les Famílies, a la Festa del Dia
Internacional de les Escoles per a la No Violència i la Pau, a TheFamilyRun de Barcelona i Sant
Cugat, a festes de Viu el Parc i Fires relacionades amb la Interculturalitat i la Solidaritat,
Centres Cívics i Biblioteques i també a vàries escoles de Catalunya, donant suport al seu
projecte educatiu.
Alhora, la Companyia elabora creacions a mida en forma d’espectacles, tallers, animacions,
visites guiades, activitats lúdiques, dinamitzacions i presentacions per a empreses i institucions
que tenen com a públic objectiu els infants i les famílies. Alguns d’aquests projectes s’han dut
a terme per a empreses com Caprabo o Encís Cooperativa, o per a institucions públiques com
Escoles +Sostenibles de la Diputació de Barcelona, i Ajuntaments com el de Figueres o El
Masnou.

ELS OBJECTIUS
Els objectius generals d’aquest i de qualsevol espectacle de Tanaka Teatre són:







Garantir la igualtat d’oportunitats de veure teatre siguin quines siguin les condicions
de l’alumnat.
Familiaritzar els nens i nenes amb les arts escèniques.
Aprendre quina és l’actitud d’escolta i atenció de l’espectador de teatre.
Potenciar la manifestació, identificació i expressió dels sentiments.
Treballar la imaginació i la creativitat dels infants.
Treballar l’espontaneïtat i la improvisació dirigida a través de la interacció amb els
actors. Els nens participen de forma directa en l’espectacle on els demanem la seva
col·laboració.

Els objectius específics de BON PROFIT! són:






Difondre la importància de menjar sa i dur una vida sana.
Aprendre les propietats i els beneficis de les verdures i fruites de manera fàcil i amena.
Conèixer els avantatges de consumir productes de proximitat.
Conèixer el cicle dels vegetals des de la llavor fins al mercat.
Motivar els nens i les nenes perquè mengin verdures!

Per als seus projectes Tanaka Teatre fa una acurada recerca d’articles, contes i molta
bibliografia relacionada amb el tema que es pretén treballar i aprofundir. L’objectiu és
difondre la cultura, valors, hàbits, etc. i assumir l’aprenentatge implícit de la història. El
resultat són espectacles de teatre i titelles, amb música i humor perquè petits i grans visquin
una experiència única, i puguin aprendre divertint-se. Cada espectacle disposa d’un dossier
pedagògic elaborat per mestres i per les dues fundadores, actrius i també psicòloga i biòloga
de formació.

De la llavor a la cuina
Aquesta història comença amb una trucada inesperada. El crític de cuina més important del
país vol posar nota als plats de la xef Tomassa i vindrà ben aviat a menjar al seu restaurant. La
nostra cuinera ha de preparar el plat més suculent que mai hagi tastat, i per això li cuinarà la
seva especialitat basada en verdures.
I per fer-ho necessitarà les verdures amb més vitamines i les que conserven millor les seves
propietats, és a dir, les de temporada i les de proximitat.
Les verdures de temporada de recol·lecció estan en el millor moment per ser menjades perquè
no necessiten ser madurades artificialment. Per això cal conèixer el calendari dels productes,
per saber escollir que s’ha de comprar en cada moment.El comerç internacional contribueix al
deteriorament del medi ambient mitjançant l'emissió, durant el seu transport, de gasos
d'efecte hivernacle. Alhora, la necessitat d'utilitzar envasos i material d'embalatge creix quan
el producte ha de fer un gran recorregut, incrementant així la proliferació de deixalles i residus.
Des d'un punt de vista econòmic, els productes de temporada permeten un estalvi en els
costos de producció, limitant l'ús de l'energia necessària.

Si a més a més, comprem directament als productors, ens estalviem intermediaris i així
afavorim l’economia del nostre país.
La xef Tomassa conrearà ella mateixa les verdures que cuinarà i viurà amb tots els nens i nenes
el cicle de vida de les plantes. Primer es necessiten les llavors i depenent de l’estació en que
ens trobem hem de triar quines són les millors per ser plantades: ceba tendra, pastanaga,
bròquil, bleda, calçot, api o all tendre. Les llavors es poden disseminar a través del vent, dels
animals, de l’aigua, etc., però en aquest cas les plantarem nosaltres.
Es necessari tenir una bona terra de cultiu, amb tots els nutrients que es necessiten per
créixer, i que es donin les condicions adequades de llum i humitat, i per això, ens ajuden els
nens i les nenes a donar llum del sol i aigua a les llavors que hem plantat.
Durant el procés de creixement, de maduració o floració es poden donar condicions
climatològiques negatives per a les plantes. Una pluja torrencial, una gelada, una sequera
extrema o una calamarsada poden trencar el cicle de la planta i fer malbé la collita.
Però finalment en aquesta història, tot i les inclemències del temps, creixen les verdures i
arriben al seu estat de maduració ideal per a ser recol·lectades i menjades. Però de les llavors
que hem presentat ens menjarem diferents parts de la planta. En el cas de la ceba tendra ens
mengem la tija subterrània, de la bleda ens mengem les fulles, de l’api la tija, de la pastanaga
l’arrel, del bròquil la flor i de l’all tendre, el calçot i la ceba tendra els bulbs.
Finalment la xef Tomassa té la matèria prima per cuinar la seva especialitat.
Objectius de la història:





Aprendre què és un producte de temporada i de proximitat, i els beneficis que aporta
si respectem aquestes dues premisses.
Aprendre allò necessari perquè una planta creixi i completi el seu cicle.
Fomentar el treball en equip. Tots junts aconseguim les condicions necessàries perquè
de les llavors en surtin unes verdures magnífiques.
Aprendre els efectes de les condicions adverses en el camp i quines són les seves
conseqüències.

Miss Verdura
En aquesta història les protagonistes són quatre verdures: la col arrissada, la carabassa, la
coliflor i la carxofa. Amb l’excusa d’un concurs de bellesa s’expliquen les seves propietats, els
seus beneficis per l’organisme i com les podem cuinar.
La col arrissada.
També se la coneix amb el nom de col de Milà, amb fulles color verd i arrugades. És rica en
vitamines (especialment en vitamina C i vitamina K), i en minerals (com el potassi, magnesi,
seleni i calci), pel que aporta una gran varietat de nutrients essencials per al nostre organisme.
També aporta altres compostos i nutrients, com és el cas del betacarotè, per la qual cosa és
una hortalissa útil en la cura de la salut dels ulls i de la visió.
És rica en ferro, essencial per a la salut, ja que és present en la formació de l’hemoglobina i
dels enzims, en el transport d’oxigen a diferents parts del cos, en el creixement cel·lular, i en el
funcionament hepàtic, entre d’altres.

També conté molt de calci. I a diferència d’altres verdures té una proporció molt baixa d’àcid
oxàlic, que interfereix en l’absorció del calci, cosa que garanteix que aprofitem al màxim
aquest mineral, que ens ajuda a prevenir la pèrdua òssia i l’osteoporosi i a mantenir un
metabolisme saludable.
Hi ha qui diu que resulta interessant en la prevenció del càncer i del desenvolupament de
tumors gràcies a substàncies químiques vegetals antioxidants; però no està del tot demostrat.
Així mateix, és una hortalissa útil a l'hora de baixar els nivells de colesterol i ajudar-nos a cuidar
el nostre sistema cardiovascular.
El seu suc s'utilitza com a remei per a trastorns digestius i estomacals. Però també la podem
cuinar i barrejar-la amb patata i cansalada per fer un trinxat o deixar-la crua per fer una
amanida.
La carabassa.
És del gènere Cucurbita, i és una verdura dolça, plena de minerals i vitamines i amb moltes
propietats terapèutiques. Conté un 90% d’aigua, molt poques calories i hidrats de carboni i
molta fibra. Té vitamina A i C, i quantitats elevades de vitamines E, B1, B2, B3 i B6. És rica en
potassi, calci, magnesi, ferro, cobalt, bor i zinc. És diürètica i lleugerament laxant. Millora la
visió, els cabells, les ungles, la pell, les mucoses, els ossos i les dents. I és una molt bona aliada
pels diabètics.
Pel què fa les carbasses d’hivern s’aconsella escollir-les ben madures i de pell gruixuda i refusar
els exemplars que tinguin la pell suau, indicador que la verdura no està suficientment madura.
Ens la podem menjar com a puré, farciment de raviolis o en un rissotto. I també se’n pot fer
cabell d’àngel per farcir les coques o les ensaïmades.
La coliflor.
La varietat més comú és la coliflor blanca, i el seu color es deu a que els agricultors uneixen les
fulles verdes que les rodegen impedint així l’entrada del sol i inhibint la clorofil·la, pigment que
els dóna el color verd. Entre les diferents propietats nutricionals destaca l’alt contingut en
aigua, i baix contingut energètic, pel que la fa ideal per a dietes de control de pes. És una gran
font de vitamina C, fibra, àcid fòlic, magnesi, potassi i calci, i compta amb propietats
antioxidants que ajuden a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars.
Els seus compostos sufrats són els causants de la seva “mala olor”, però la podem bullir amb
un rajolí de vinagre i una cullerada de sucre per evitar la pudor.
Pel que fa a les flatulències que ocasiona, s’aconsella prendre una infusió de camamilla amb
anís verd o de menta.
Una manera d’introduir-la a la dieta dels infants és gratinada al forn amb beixamel.
La carxofa.
La carxofa té una història curiosa a la mitologia: El déu Júpiter es va enamorar de Cynara, una
noia rossa i molt bella que el va rebutjar. Júpiter, que tenia un caràcter que déu n’hi do, la va
transformar en Cynarascolymus, que és el nom científic de la carxofa.
Com que conté molt poques calories i té propietats diürètiques es fa servir molt en dietes per
aprimar. Però també conté vitamines del grup B i vitamina A. És rica en ferro, calci, fòsfor,
magnesi, potassi i sodi, i conté unes quantes proteïnes i també hidrats de carboni.
És bona per als problemes digestius i metabòlics, gràcies a la fibra soluble que aporta. Regula
el trànsit intestinal i hi ha qui diu que és bona per les cefalees (mal de cap) i per controlar el
colesterol, però no està demostrat.
Podem menjar carxofa com a plat central o d’acompanyament. A la brasa o al forn són les
maneres més senzilles de preparar aquesta hortalissa, car conserven tot el gust. Igualment és
bona simplement bullida o al vapor amb un raig d'oli d'oliva, allioli o salsa vinagreta segons els
gustos.

En aquest concurs la guanyadora la tria el públic, però això no vol dir que no ens mengem les
altres verdures! I és que totes elles aporten beneficis claus per estar en forma.
Objectius de la història:




Conèixer quatre verdures importants en la dieta mediterrània i fomentar-ne el seu
consum.
Familiaritzar-se amb les propietats dels aliments i els efectes beneficiosos que tenen
per a la nostra salut.
Descobrir que menjar verdures pot ser molt divertit.

Love story
La necessitat d'obtenir un ordre en l'enorme diversitat dels organismes vegetals fa que els
botànics les hagin dividit en grups anomenats tàxons. La unitat de referència és l’espècie i hi ha
tàxons de nivell superior a l’espècie (els més importants són la família i el gènere) i tàxons de
nivell inferior (subespècie i varietat).
La darrera història està protagonitzada per dues famílies d’hortalisses.
La família de les Liliàcies: all tendre, ceba tendre i porro.I també serien d’aquesta família
plantes ornamentals com els lliris, els jacints i les tulipes.
La família de les Apiàcies: api, julivert i pastanaga. I altres plantes que utilitzem sovint per
cuinar com l’anet, el fonoll o l’anís.
Aquestes dues famílies estan enfrontades com les famílies de la màfia siciliana o els Montagú
(Montesco) i els Capulet de Romeu i Julieta de William Shakespeare. I per això s’enfronten en
un combat cara a cara per saber quina és la millor verdura per a fer sofregits. I la batalla
comença per saber quina és la millor manera de tallar-les. I és que hi ha diferents tècniques de
tallar les fruites i les verdures depenent del plat que vulguem cuinar i la presentació que tenim
pensada. Alguns exemples:
Bastons: talls a tires entre 5-6mm d’ample i 6cm de llarg, com el que faríem per fer patates
fregides.
Juliana: tires més fines, de 3mm d’ample. S’utilitza per la ceba, el porro o l’api quan volem fer
sofregits o sopes.
Brunoise: daus o cubs d’aproximadament 0.5 cm. S’utilitza principalment en verdures o fruites.
Paisana: daus irregulars per a patates, pastanagues, carbassons, albergínies, etc. per a
guarnicions o cuinar samfaina.
Concasse: cubs per a tallar tomàquets pelats i sense llavor.
Rodanxes: d’uns 2mm i aplicables a hortalissescilíndriques.
Noisette: tall aplicat sobretot a les patates, fent boletes amb una cullera.
Gràcies a una recepta màgica que guardava la xef Tomassa descobriran que no val lapena
enfrontar-se perquè cada verdura aporta unes propietats que formen l’equilibri perfecte per
portar una alimentació saludable.
Objectius de la història:


Aprendre que en el món vegetal les plantes es divideixen en famílies, i conèixer dues
d’aquestes famílies d’hortalisses que sovint ens trobem al plat.




Descobrir que cal menjar de tot i ben variat.
Entendre que la convivència i el treball en equip és positiu per aconseguir un objectiu. I
per tant, no val la pena estar barallats, ja que units podem aconseguir més coses.

La cuina
La cuina de la xef Tomassa és una mica especial perquè es pot convertir en hort, en un plató de
televisió o en un ring de lluita. Però hi acaba cuinant els seus millors plats amb els productes
més bons de l’hort, com per exemple la seva especialitat: “Variat mig-cuit de verdures a la xef
Tomassa amb reducció demi-glacé i encenalls de pitiminí”.
La xef Tomassa es vol convertir en una de les millors cuineres del planeta. I això ho aconseguirà
seguint l’exemple de molts cuiners catalans, que actualment tenen restaurants amb “Estrelles
Michelin” i són considerats els millors del món, com en Ferran Adrià, els germans Roca, Carles
Gaig, Cristian Escribà, Carme Ruscadella, etc.
Actualment, aquests ja no són només referents per als adults, sinó que amb programes
televisius com Top Chef, Masterchef i Masterchef Junior, han fet que l’acte de cuinar, ja sigui
en la seva vessant més creativa o com a activitat familiar, arribi a moltes llars on els menuts de
casa ja preparen plats diversos.

ACTIVITATS
Activitats i Reflexions
Per aconseguir aquests objectius que us hem descrit, us fem unes propostes didàctiques i us
presentem una sèrie d’activitats per treballar i aprofundir a l’aula.
Abans de veure BON PROFIT!us proposem invertir una estona amb els alumnes per a prepararlos, i comentar els següents aspectes:






Presentar l’obra que veuran i els contes que hi trobaran.
Recordar com ens hem de comportar quan es veu teatre.
Preguntar si han anat alguna vegada a veure teatre.
Preguntar si ajuden a casa a cuinar i si coneixen tots els elements indispensables en
una cuina.
Preguntar quines verdures mengen, quines els agrada més i quines són les que els
agraden menys.

Després de veure l’obra també us animem a treballar l’espectacle que han visionat. Algunes de
les preguntes que us proposem us permetran avaluar la comprensió i l’atenció dels nens i les
nenes, i com que les respostes a la majoria de preguntes són llargues, es poden completar
entre tots. D’altres preguntes poden donar peu a un debat per reflexionar.





















Comenteu l’espectacle, què us ha agradat o desagradat? Què en recordeu?
Com es diu la protagonista i a què es dedica?
Coneixes algun cuiner/a famós/a?
Recordeu com es deia l’especialitat de la xef Tomassa?
Quines llavors plantava la xef Tomassa a la primera història?
Què necessiten les plantes perquè puguin créixer sanes i donar fruits?
Quines condicions meteorològiques poden resultar fatals per l’agricultura?
Per què creieu que es millor comprar productes de temporada? I de proximitat?
Sabeu quina part ens mengem de les plantes que creixen al primer conte?
Sabeu d’on prové la fruita i la verdura que mengeu a casa?
Inventa’t el nom d’un plat ben modern!
Recordeu quines eren les quatre verdures protagonistes de la segona història?
Recordeu algunes de les seves propietats o com es poden cuinar?
Quin és l’objectiu o premi de les participants al concurs de bellesa del segon conte?
Quina és la verdura que heu votat vosaltres? I per què?
Saps quines hortalisses són de la família de les Liliàcies i quines de la família de les
Apiàcies?
Sabies que hi ha moltes maneres diferents de tallar les verdures?
Has cuinat alguna vegada una recepta? Quina? T’agrada cuinar?
Què és el que aprenen les verdures de la tercera història?
Ja menges de tot? Quin és el teu plat preferit?

A continuació us detallem les activitats que podeu realitzar a l’aula. Les trobareu dividides
per edats i cicles. Deixem a les vostres mans escollir les activitats que us siguin més adients i
interessants.

Per acabar, els qui formen Tanaka Teatre ens agradaria rebre un dibuix, una carta, o una
fotografia en la que ens expliquéssiu què us ha semblat l’espectacle, o les activitats que heu
realitzat després. Us hi animeu? Si ho feu, nosaltres us respondrem!
En podeu escollir uns quants, escanejar-los i enviar-los al nostre correu electrònic:
tanaka@tanakateatre.com

2on Cicle d’Educació Infantil: fins a 5 anys


A l’espectacle que acabeu de veure hi surten moltes verdures. Ja les coneixes totes? Us
proposem que treballeu conjuntament per identificar les imatges de les verdures de
l’annex 1.



Al primer conte hi havia un hort i heu vist en directe com creixien les plantes. Però
això, a la natura, és força més lent. Us proposem un senzill experiment perquè veieu
créixer una planta a classe. Fareu germinar una mongeta! A l’annex 2 hi trobareu les
instruccions detallades. A partir d'aquí es tracta d'anar observant diàriament què és el
que va passant. Podeu fer grups que s'encarreguin de regar i anotar el que va succeint
i ferfotografies o dibuixos del que aneu observant. Atenció! L’heu de cuidar! Necessita
aigua i sol com la de la història... i també li podeu cantar la cançó. Recordeu quina?



Les verdures que comprem al mercat i que ens mengem no parlen, ni mai han parlat.
El que heu vist a l’obra de teatre són uns titelles. Us proposem que retalleu els titelles
de dit de l’annex 3 i que jugueu amb ells abans, durant o després dels àpats, per fer-los
més divertits! Què diuen els teus titelles?

Primària: Cicle Inicial de 6 a 8 anys


Heu vist com les verdures volien guanyar el concurs per ser menjades. Què deien?
Quina era bona per a què? A L’annex 4 hi trobaràs un llistat de les propietats de les
hortalisses que hem vist a l’espectacle. Series capaç d’unir les dues columnes
descobrint quin benefici per la salut aporta cada verdura?



La xef Tomassa fa servir moltes frases fetes amb noms de verdures. En recordeu
alguna? A l’annex 5 us en deixem una llista i us animem a que descobriu el significat de
cadascuna.



Les verdures que comprem al mercat i que ens mengem no parlen, ni mai han parlat.
El que heu vist a l’obra de teatre són uns titelles. Us proposem que creeu uns ninots
meitat artístics meitat orgànics. Com? A l’annex 6 us en donem les instruccions.



La Xef Tomassa ha fet unes endevinalles entre conte i conte. Les heu encertat? Doncs a
l’annex 7 te’n proposem un bon reguitzell per posar-te a prova.



Com heu vist al tercer conte, el millor plat és el més equilibrat. I és que una
alimentació variada és la clau per estar sa. Però no només ens cal menjar verdures, i
per això a l’annex 8 us presentem la piràmide dels aliments.Per a dur una vida sana

ens cal fer esport i seguir una dieta equilibrada. Però, sabries què recomanen els
experts? Quina quantitat d’uns aliments o altres és bo menjar i en quina freqüència?
Descobriu aquesta piràmide i després construïu-ne dues de grans a classe: una
l’ompliu amb dibuixos del que indica el manual, i l’altra, l’aneu omplint durant la
setmana. Compareu-les, observeu-les i comenteu-les.


Al primer conte hi havia un hort i heu vist en directe com creixien les plantes. Però
això, a la natura, és força més lent. Us proposem que feu un hort a l’escola. No és una
tasca senzilla, però amb la coordinació de tota la classe i la divisió de tasques,
aconseguireu menjar-vos ben aviat allò que heu conreat. Us animeu? A l’annex 10 us
donem les instruccions i consells que necessiteu. Bona sort!

Primària: Cicle Mitjà de 8 a 10 anys


Heu vist com les verdures volien guanyar el concurs per ser menjades. Què deien?
Quina era bona per a què? A L’annex 4 hi trobaràs un llistat de les propietats de les
hortalisses que hem vist a l’espectacle. Series capaç d’unir les dues columnes
descobrint quin benefici per la salut aporta cada verdura?



La xef Tomassa fa servir moltes frases fetes amb noms de verdures. En recordeu
alguna? A l’annex 5 us en deixem una llista i us animem a que descobriu el significat de
cadascuna.



La Xef Tomassa ha fet unes endevinalles entre conte i conte. Les heu encertat? Doncs a
l’annex 7 te’n proposem un bon reguitzell per posar-te a prova. Com són els teus
coneixements sobre verdures?



Com heu vist al tercer conte, el millor plat és el més equilibrat. I és que una
alimentació variada és la clau per estar sa. Però no només ens cal menjar verdures, i
per això a l’annex 8 us presentem la piràmide dels aliments. Per a dur una vida sana
ens cal fer esport i seguir una dieta equilibrada. Però, sabries què recomanen els
experts? Quina quantitat d’uns aliments o altres és bo menjar i en quina freqüència?
Descobriu aquesta piràmide i després construïu-ne dues de grans a classe: una
l’ompliu amb dibuixos del que indica el manual, i l’altra, l’aneu omplint durant la
setmana. Compareu-les, observeu-les i comenteu-les.



Per disminuir la petjada ecològica dels aliments ens cal consumir productes de
proximitat. I això vol dir que, en el cas de les verdures i les fruites, cal saber quines són
de temporada. És a dir, quan podem trobar unes o altres al mercat i així evitar la seva
importació (que no cal que les portin de lluny). A l’annex 9 hi trobaràs un quadre per
conèixer-les. Saps què és cada cosa? Et proposem que ho estudieu i després, retalleu
les verdures i jugueu a endreçar-les!



Al primer conte hi havia un hort i heu vist en directe com creixien les plantes. Però
això, a la natura, és força més lent. Us proposem que feu un hort a l’escola. No és una
tasca senzilla, però amb la coordinació de tota la classe i la divisió de tasques,
aconseguireu menjar-vos ben aviat allò que heu conreat. Us animeu? A l’annex 10 us
donem les instruccions i consells que necessiteu. Bona sort!

ANNEXOS
Annex 1. Reconeixent les verdures.
Sabries identificar les següents imatges i dir quines verdures són?
1

2

4

5

8

12

15

3

9

6

7

10

11

13

14

16

17

Annex 2. Experiment: fer germinar una mongeta.
Material:




Got de plàstic o vidre.
Cotó.
Llavors de llenties, mongetes...




Aigua.
Etiquetes.

Procediment:
Mullem un cotó amb aigua. Posem una mongeta al mig del cotó, i l’emboliquem amb ell.
Després la posem dins del pot de vidre i la deixem uns dies en una habitació on hi hagi finestra,
perquè li arribi llum.
En poc temps veureu néixer les primeres arrels de la mongeta i més tard les fulles.
També es pot fer amb altres llavors (podeu provar amb cigrons, llenties, pèsols, blat de moro, etc.)
Sempre han de ser seques o fresques, però mai cuites ni congelades. Si són seques, deixa-les en
remull en aigua durant el dia abans.
Observacions:
Al cap d'uns 5-7 dies comença a créixer la planta. La closca de les llavors s'ha esquerdat i de dins hi
creix la planteta. Això es diu germinar.
Al cap d'uns 3-5 dies la planta ha crescut una mica més. Podem distingir les seves parts:arrel, tija i
fulles.
Al cap d'una setmana aproximadament la planteta canvia de color i ja la podeu trasplantar a un test
amb terra!

Annex 3. Fem titelles!

Annex 4. Propietats i beneficis de les verdures.
Al segon conte, Miss Verdura, les 4 concursants competien argumentant els seus beneficis per
a la salut. Recordes quins són? Uneix ambdues columnes la carxofa, la carbassa, la col arrissada
i la coliflor amb les seves respectives propietats.
























Ferro (més que la carn de boví!)
Calci (bo pels ossos)
Vitamina A: Bona per la vista
Vitamina C i K i minerals com potassi, magnesi, seleni i
calci), pel que aporta una gran varietat de nutrients
essencials per al nostre organisme.
Antioxidant: bo per la prevenció del càncer
Baixar els nivells de colesterol i ajudar-nos a cuidar el
nostre sistema cardiovascular.
El seu suc s'utilitza com a remei per a trastorns digestius i
estomacals.

Diürètica i depurativa: eliminar líquids greixos i toxines;
aquesta eliminació permet tractar malalties circulatòries
i articulatòries
Acció antiinflamatòria
Indicada per les cefalees (mal de cap) i per controlar
colesterol.
Inulina, una hormona similar a la insulina, contribueix a
equilibrar la quantitat de glucèmia (indicada per
diabètics)
Vitamines B1, B3 i E, potassi, ferro, magnesi, fòsfor i calci.

Fibra: facilita la digestió
Folats: intervenen en la producció de glòbuls blancs i
vermells, enfortint sistema immunitari.
Antiinflamatori
Àcid fòlic: bo per les embarassades
Vitamina C, B, magnesi, potassi i calci
Antioxidants per prevenir malalties del cor.
Bona per la prevenció del càncer
Propietats diürètiques, bones per la hipertensió.
Bona per cansament i la depressió (aportant B1
necessària pel metabolisme dels hidrats de carbono)












90% d’aigua
Poques calories i hidrats de carboni i molta fibra
Vitamines A i C, E, B1, B2, B3 i B6
Potassi, calci, ferro, cobalt, bor
Magnesi i Zinc: bo pels óssos
Antiinflamatòria: per evitar artritis
Regula el colesterol
Triptòfans: Afavoreix el descans
Bona per la digestió
Regula el sucre i prevenció de la diabetis



Anticancerígena, diürètica, depurativa i lleugerament
laxant, millora la visió, els cabells, les ungles, la pell, les
mucoses, els ossos i les dents.

Annex 5. Vocabulari.
La xef Tomassa fa servir moltes frases fetes amb noms de verdures. En recordeu alguna? A
continuació us en deixem una llista i us animem a que descobriu el significat de cada una.
- Ser una bleda
- Ser més llest que un pèsol
-Fer el préssec
- Tenir més capes que una ceba
-Tenir el cap més dur que un meló
-S’ha acabat el bròquil
-Posar-se vermell com un tomàquet
-Quedar-se amb cara de moniato
-Donar carabasses
- Partir peres
- Ser prim com un espàrrec
-Pesar figues
-Ser un figaflor
-M’importa un rave!

Annex 6. Fem un ninot amb cabell de gespa.
MATERIAL:
 una mitja vella de dona
 menjar d’ocells
 serradures, cordill
 retoladors
 agulla
 fil
 tisores
 un pot de vidre (o altres elements per formar el cos del ninot)
 aigua
Per a cada ninot necessites un mitjó prim, o millor encara una mitja de dona (podeu fer servir
les que tenen alguna carrera).
Al fons del tot de la mitja posa dos dits de menjar d’ocells, poden ser llavors de mill, d’escaiola,
de gespa o algun preparat dels que es venen com a menjar per a periquitos o per a canaris.
A continuació continua omplint la mitja amb serradures de fusta, fins a tenir un gruix d’uns 10
cm. Lliga la mitja pel lloc que serà el coll del ninot, de manera que t’haurà quedat una bola que
serà el cap.
Amb retoladors pots pintar en aquest cap els ulls i la boca. El nas el pots fer formant una
boleta a la mitja, que asseguraràs amb agulla i fil (però si t’és complicat, també pots pintar-lo
amb retolador).
El cos del ninot es pot fer de vàries maneres: amb un pot de vidre, o amb retalls de roba, o
amb el cartró d’un rotllo de paper higiènic,... Fes servir la imaginació!!
Finalment, l’únic que has de fer és regar amb regularitat la part superior del cap, per tal que
neixin les llavors. Un cop surti la gespa, semblarà cabell. Tingues el ninot en un lloc ben
il·luminat, però sense que li toqui el sol directe. I rega lleugerament cada un o dos dies.
Com es diu? Posa-li un nom!

Annex 7. Endevina, endevinalla...
HORTALISSES
Rodonets com a bales
de color verd intens,
collarets de perles,
al plat, ben calents.Qui som?
PISTA 1: Naixem dins d’una beina.
PISTA 2: Acompanyem plats de peix i de carn.
Pista 3: Som els P...
De vegades sóc rabiosa;
fins i tot puc fer plorar.
d’altres cops sóc deliciosa
i esdevinc un bon menjar.Qui sóc?
P1: Marró per fora, blanca per dins.
P2: Sóc present al sofregit
Parenta del bròquil i la coliflor,
amb cansalada guanyo sabor. Qui sóc?
P1: Puc ser gran com una pilota de futbol.
P2: M’assemblo una mica a l’enciam francès.
Del pa sóc amic, de l’enciam també.
Per fer un sofregit sempre hi he de ser.
P1: Tinc forma de poma.
P2: Sovint m’unten amb pa.
Sóc una dama vestida de verd
gustosa amb patata, all i julivert.
P1: No sóc un pèsol.
P2: Sóc present a la minestra.
P3: M_NG_T_
Grogues si som fregides,
al voltant d’un ou ferrat,
deixem les panxes ben tipes
i som menjar ben barat.
P1: Marrons per fora , blanques per dins.
P2: Som les P..
Company del tomàquet, de la ceba i les olives,
ben net i fresquet, sóc a les amanides.
P1: No sóc la bleda.
P2: Se’m mengen els cargols.
Verd o vermell, fregit o escalivat,
els àpats completo ben assaonat.
P1: Semblo buit per dins, però estic ple de llavors.
P2: Sovint em tallen a tires.
Ben escarxofada al sofà t’acabo de dir el meu nom.
Mira si el saps trobar com fa gairebé tothom.
P1: M’assemblo una mica a la pinya.
P2: El meu cor és molt tendre.
Sóc bona per la vista, i t’ajudo a prendre el sol.
Refia’t de l’oculista que em recomana quan vol.
P1: M’assemblo una mica al nap.
P2: Sovint em ratllen a l’amanida.

FRUITES
D’una en una o per parelles,
arracades divertides, penjades a les orelles.
P1: No som les maduixes.
P2: Quan em mengis, no t’empassis els pinyols.
Totes nevades de nata,
o nedant en suc de taronja.
Xuclem fort com una esponja
i omplim el bol o la plata.
P1: Portem sempre un barret verd
P2: Molts xiclets tenen el mateix gust que nosaltres.
Era o no era.
No et precipitis.
Espera.
P1: No sóc la poma.
P2: Tinc forma de bombeta.
Sé que agrado a les mones,
als infants petits i grans.
Tanco dinars i sopars,
i t’omplo la boca a estones.
P1: No sóc la llimona.
P2: Vigila que no rellisquis si la meva pell trepitges.
Puc ser vermella, groga o verdosa.
I per als mals de panxa, gairebé miraculosa.
P1: No sóc la taronja
P2: Guillem Tell em va clavar una fletxa al cor.
Dolç i sucós,la carn tinc tovai el vestit rugós.
P1: Tinc una retirada a l’albercoc.
P2: El meu pinyol és molt gros.
Diu la cançó
que vaig vestida de dol.
Ben aprop de la lluna,
i que mon pare em crida
i que ma mare no vol.
P1: Puc ser groga o lila.
P2: Assecada també em pots menjar.
La nit de cap d’any, tothom en pren dotze,
cap allà a les dotze,per celebrar el nou any.
P1: Puc ser verd o negre.
P2: De mi se’n fa el vi.
No em dic Sílvia, ni em dic Sandra,
Ni Sofia, ni Samanta.
P1: Sóc grossa com una pilota de futbol.
P2: Per dins sóc plena de llavoretes negres.
Dono el meu nom a un color.
I quan els infants em mengen,
els dits us perfumo, amb la meva olor.
P1: Si m’esprems, en trauràs un bon suc
P2: Sóc tota plena de grills.

Annex 8. La piràmide dels aliments.
La piràmide nutricional està dividida en 6 sectors que representen els 6 grups d'aliments.
Com s'interpreta?
L'ample de cada sector ens indica la quantitat aproximada de cada grupd'aliments que hem de
menjar. Així a la part més ampla de la piràmide trobem els cereals, l'arròs, pasta, pa i
tubercles, com les patates. És a dir, els aliments que més hem de menjar (entre 4 i 6 racions
diàries).
Per contra, a la part més estreta apareixen els greixos i els dolços, que significa que han de
consumir-se ocasionalment i amb moderació. Com els caramels, pastissos, begudes
refrescants, gelats, carns greixoses, embotits i greixos (com margarina i mantega).
Per a la planificació setmanal: fruïts secs (3-7 racions a la setmana), Peixos, mariscs, carns
magres i ous (3-4 racions a la setmana) i llegums (2-4 racions a la setmana).
Segons la piràmide nutricional, cada dia hem de menjar 5 racions de fruites i verdures, de 2 a 4
racions de làctics, de 3 a 6 cullerades d'oli d'oliva (entre per cuinar i amanir) i no us deixeu els
cereals i l’aigua! (uns 6-8 gots al dia)

Annex 9. Els aliments de temporada.
Identifica les fruites i verdures i després retalla
retalla-les. Recordes
cordes de quina temporada són?

Annex 10. Fem un hort a l’escola!
Aquest és un projecte transversal de curs escolar.
Font: Guia per evitar el malbaratament alimentari de la Diputació de Barcelona.
MATERIAL NECESSARI:
 Eines de treball de camp.
 Llavors de fruites i verdures.
 Cordes per delimitar l’hort.
 Cartells per identificar les fruites i verdures.
 Fitxa 1: Calendari de pagès.
 Fitxa 2: Calendari de tasques.
PREPARACIÓDEL’HORT
PAS 1
Triar de manera conjunta quin és el millor espai per instal·lar-hi l’hort. El terreny ha de complir
les següents característiques:
• Pendent: inexistent o escàs, on no s’acumuli l’aigua depluja.
• Fertilitatdel sòl:el grau de fertilitat determinarà les tasques i
milloraràelsresultatsobtinguts.
• Orientació:elcultiuha de rebrellum
solar però no unainsolaciódirectadurantmolteshores.
PAS 2
Triar de manera conjunta quin és el millor espai per instal·lar-hi l’hort. El terreny ha de complir
les següents característiques:
• Clavar uns pals a terra i unir-los amb cordills per delimitar les dimensions de l’hort.
• Crear i delimitar tantes parcel·les com grups de treball hi hagi.
• Crear caminets entre les parcel·les per desplaçar-se sense trepitjar els cultius.
PAS 3
Les tasquesque s’han de realitzar abans de començar a cultivar són:
• Netejar i desbrossar traient les pedres i plantes que hi hagi.
• Remoure la terra per millorar l’aeració i el drenatge del’aigua.
• Afegir-hi adobnaturalibarrejar-louniformementamblaterra.
PAS4
Recopilar, entre tots, informació sobre quins productes podem cultivar en cada època de l’any.
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DETREBALL
PAS 5
Un cop s’ha decidit entre tots quines fruites, verdures i hortalisses es cultivaran a l’hort, es
distribueixen les espècies a cultivar entre els diferents grups de treball assignant una parcel·la
a cadascun.
PAS 6
Aconseguir les llavors de cada espècie.
EL CULTIU!
PAS 7
Cada grup planta les llavors de les espècies assignades cavant una línia a la seva parcel·la i
després cobrint-ho amb terra i regant.
PAS 8
Identificar cada espècie incorporant un cartells amb el nom.
Un cop recollides les fruites, verdures i hortalisses de l’hort, es recomana incorporar-les al
menú setmanal de l’escola!
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