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Títol Activitat
D’on ve el cacau?

Persones destinatàries
Nombre de participants
Objectius

Alumnat infantil / 1er i 2on de primaria.
Mínim 10 – màxim 30.
 Conèixer l’origen del cacau, on i com es cultiva.
 Identificar les relacions comercials a nivell planetari.
 Introduir els criteris de Comerç Just de forma senzilla.

Es comença jugant amb un arbre de cartró de gran grandària, penjant les baines i identificant les parts de l’arbre.
A un mapa de peters s’assenyalen els països on es cultiva el cacau i es pregunta com podríem hi anar: avió, vaixell... s’explica que son països als que fa
molt bona temperatura tot l’any i plou molt (zones tropicals) i que els productes venen normalment per vaixell.

Metodologia

Es mostren imatges del conte «C de cacau» i s’assenyala els diferents colors
de les baines segons van madurant: verdes, grogues, vermelles...
A partir de la fotografia on es veu com s’omplin sacs de llavors de cacau s’introdueix l transport marítim cap a Europa i Nord-amèrica, i mitjançà el joc de
les set diferències es plantegen alguns criteris de comerç just i es convida a
que vinguen a la tenda de tot el món amb la seua família a comprar els productes de cacau i xocolata.
Finalment els donem una fulla amb el dibuix de l’arbre del cacau per que el
pinten i es treballa el lema: un arbre al que les xiques i els xics només han de
pujar a jugar. I es parla de la tenda de tot el món, on poden trobar cacaus i
xocolates molt bones.

Duració
Contingut
Àrees curriculars

Materials

50 minuts – 75 minuts
- L’arbre del cacau: africà i americà.
- La pluja i el bon temps el seus aliments necessaris.
- Un arbre al que les xiques i els xics només han de pujar a jugar...
Ciències naturals, valors socials i ètics, ciències socials, educació artística:
plàstica.
Reproducció de l’arbre del cacau a gran grandària.
Baines i llavors - de cacau.
Fitxes de l’arbre de cacau per pintar.
Conte «C de Cacau».
Lamines de les 7 diferències.
Es pot acompanyar del tast de xocolata, per exemples cikis.

Documents

Certificat de activitat realitzada per justificació del projecte.
Fulla d’avaluació de l’activitat per part de l’entitat organitzadora (col·legi).

Preu

Gratuït

Llengua

Castellà / Valencià

ONGD LA TENDA DE TOT EL MÓN.
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