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Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

Tractar el consum com una dimensió 
més de la nostra vida. Perquè allò que 
consumim ens posiciona i ens relaci
ona amb les altres persones.

Endinsar-nos en la dimensió emo-
cional del consum. En els mecanis
mes que ens fan desitjar les coses. 

Fer sorgir preguntes... bones pre-
guntes. Més que respostes i solucions 
als problemes actuals del consum, 
volem que els infants ens plantegin 
preguntes, ens qüestionin la nostra 
posició en relació amb el consum, en 
relació amb els altres i en relació amb 
l’entorn. 

La reflexió crítica, no el dogma. Vo
lem estimular reflexions i discussions, 
en les quals els infants i joves diguin 
el què i el perquè. Volem que prenguin 
opcions personals, des de la cohe
rència i la reflexió, en lloc d’aprendre 
pautes i regles. 

Centrar-nos en les experiènci-
es de consum i no en el traspàs 
d’informacions. Malgrat que, en 
les activitats descobrim coses sobre 
els productes de consum, no volem 
fonamentar l’activitat únicament en la 
transmissió d’aquesta informació, sinó 
en una actitud crítica i d’interrogació 
sobre el quw ens envolta.

Per què 
el títol “B612”?

“B612” és el nom de l’asteroide d’on prové El Petit 

Príncep, que s’ha escollit com a eix d’animació 

de la proposta educativa. L’obra ens permet 

qüestionarnos, des de la mirada neta d’un 

infant, sobre la veritat de les petites coses 

que tenen valor. La proposta educativa 

convidarà petits, mitjans, joves, famílies a 

llegir (o rellegir) l’obra d’Antoine de Saint- 

Exupéry per crear situacions i recrear en

torns que convidin a reflexionar i a fer una 

anàlisi crítica sobre els valors que associem 

al consum. Enguany se celebra el setantè ani

versari de la publicació d’El Petit Príncep.

Com 
s’abordarà 
el tema del 
consum?

La proposta pedagògica conté:
■  Fonamentació pedagògica
■  Guia d’activitats
■  Banc de recursos didàctics
Entra-hi!  http://projectes.esplai.org/b612/

En el marc de la 
proposta educativa 
“B612”, la Fundació 

Catalana de l’Esplai pro-
mou la campanya “Cap 
menjar a la brossa!”.

A Catalunya es malbaraten 
més de 260.000 tones d'a-
liments a l'any, mentre que 
el 22% de la població cata-
lana viu sota el llindar de la 
pobresa. Amb el menjar que 
es llença durant un any, es 
podrien alimentar 500.000 
persones. En un context de 
crisi econòmica com l’actual, 
el malbaratament alimentari 
suposa un greuge ètic i social. 

“Cap menjar a la brossa!” és 

una acció de sensibilització 
ciutadana entorn del tema del 
malbaratament alimentari que 
compta amb la participació di-
recta dels infants i les famílies 
dels 60 esplais aplegats al vol-
tant de la Fundació, així com a 
les escoles on l’entitat gestiona 
el menjador escolar. En total, 
més de 19.000 nens i nenes.
 
A través d'aquest projecte, els 
nens i les nenes reflexionen 
sobre el problema, aporten els 
seus punts de vista i aprenen 
tècniques per planificar millor 
les compres, per conservar els 
aliments, per gaudir amb l'ac-
te de menjar, per saber allar-
gar la vida útil dels aliments, 
per comprendre l'impacte me-

diambiental dels residus que 
generem.

Però això no acaba aquí, el 
procés continua i se'ls anima 
a proposar activitats als seus 
barris per conscienciar altres 
persones. Aquesta part del 
projecte és fonamental, ja que 
implica un compromís més 
gran i una participació més 
activa en la societat.

Entre les activitats que ja s’es-
tan fent, destaquen la gimcana 
digital sobre aquest tema, lli-
gada a la celebració del 20-N, 
Dia Universal dels Drets de 
l’Infant; i la creació d’espots 
en vídeo per part dels grups 
de joves.

Campanya per reduir el malbaratament alimentari

Campanya "Cap menjar a la brossa. Taller d’elaboració de pastissos utilitzant pa sec, a l’Esplai de 
Bellvitge. Foto: J. M. Valls


