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M U S E U  D E L  S U C R E
ACTIVITAT 1

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Saber què és el sucre, d'on s'obté, els tipus
de sucre que hi ha, com afecta el seu
consum a l'organisme, interpretar les
etiquetes nutricionals, calcular la quantitat
de sucre dels processats i conèixer com
preparar alternatives més saludables.

CURS DESTINATARI: 
Primària i secundària

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 50 alumnes (dos grups classe) 

TUTORATGE: 
Monitors de lleure i dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1 hora 30 minuts a Afrucat i 2 hores a
l'escola (1h per classe).

COST DE L'ACTIVITAT:
3€ per alumne si es fa a Afrucat
4€ per alumne si es fa a l'escola

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Cada grup rebrà informació teòrica i pràctica

del sucre, analitzarà el sucre que porten els

aliments més quotidians i prepararà un

esmorzar equilibrat.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Distingir entre què és el sucre beneficiós que

contenen molts aliments de la resta de

sucres i reflexionar sobre la quantitat de

sucre que ingerim. 
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petita exposició sobre el sucre i taller d'esmorzar saludable



L ' E F E C T E  P O M A
ACTIVITAT 2

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
El cicle de la fruita i de la llet diferenciat en 4
blocs: història i xifres, aspectes l'explotació,
beneficis per a la salut i el consum  a casa. 

CURS DESTINATARI: 
Primària (CI, CM i CS)

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 50 alumnes (dos grups classe) 

TUTORATGE: 
Monitor de lleure i dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
2 hores (1h per classe)

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

El taller és un concurs que es juga en grup

on l'objectiu és respondre el màxim de

preguntes de manera correcta buscant la

informació en unes fitxes de les quals

disposa cada grup. L'activitat incorpora un

tast col·lectiu de diferents productes (fruita,

hortalisses, làctics, pa, oli) que permet anar

sumant punts.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Esbrinar que és l'efecte poma i donar valor al

consum de fruita i làctics dins de la nostra

alimentació diària per preservar la salut i

fomentar un esmorzar saludable a l'escola.
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COST DE L'ACTIVITAT:
5€ per alumne si es fa aAfrucat

6€ per alumne si es fa a l'escola

concurs de preguntes en grup amb tast de productes



S O S  P L A N E T A
ACTIVITAT 3

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Activitat d'escapisme en la que es tracten 6
reptes actuals com són: la despesa d'aigua,
el consum de processats, el CO2  i
l'estacionalitat, el procés de compra, el
reciclatge i el malbaratament alimentari.

CURS DESTINATARI: 
Primària (CS) i 1r, 2n d'ESO

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 50 alumnes (dos grups classe) 

TUTORATGE: 
Una dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1 hora 30 minuts per grup classe 

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Els alumnes tenen la missió de trobar en

grup la solució a diferents problemes i

escapar del plàstic. Per això disposen d'una

motxilla amb material i una sèrie d'enigmes i

de pistes que els seran d'ajuda.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Visibilitzar la problemàtica que pateix el

planeta, donar valor al territori, empoderar

els alumnes a fer actes sostenibles i a

promocionar el consum de fruita de

proximitat per contribuir al futur de la terra.
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COST DE L'ACTIVITAT:
6€ per alumne si es fa aAfrucat

7€ per alumne si es fa a l'escola
 

ACTIVITAT AMB REGAL INDIVIDUAL

joc en equip, tipus Scapebox, per transformar la Terra en un planeta més sostenible



T A B Ú  D E  L ' A L I M E N T A C I Ó
ACTIVITAT 4

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Activitat que combina una xerrada sobre la
importància d'esmorzar en l'etapa escolar
(quins aliments ha d'incloure un esmorzar
saludable i les característiques d'aquests)
amb una segona part on es fa un tast de
fruita i làctics mitjançant el joc  del tabú. 

CURS DESTINATARI: 
Primària (CI i CM)

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 50 alumnes (dos grups classe)

TUTORATGE: 
Una dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1 hora 30 minuts per grup classe 

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Els alumnes tenen unes cartes d'aliments i un

plat amb un tast de cada aliment. L'objectiu

del joc és descriure l'aliment sense fer anar

les paraules tabú. Si s'endevina l'aliment, tota

la classe se l'ha de menjar.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Promocionar el consum de fruita i donar

valor als diferents aliments saludables que

han de formar part de l'esmorzar dels infants

per augmentar el rendiment a l'escola.
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COST DE L'ACTIVITAT:
3€ per alumne si es fa aAfrucat

4€ per alumne si es fa a l'escola

joc amb la mecànica del Tabú sobre aliments amb tast inclòs



C Ú P U L A  D E  L A  F R U I T A
ACTIVITAT 5

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Cúpula amb videoprojecció en 180º sobre el
cicle de la fruita que permet experimentar
els canvis transformadors que viu el camp al
llarg d’un any de calendari i els diferents
escenaris i protagonistes del sector de la
fruita. 

CURS DESTINATARI: 
Tota l'escola

LLOC DE REALITZACIÓ: 
Exterior centre escolar o pavelló

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
25 escolars per torn cada 45 minuts

TUTORATGE: 
Monitors de lleure i dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
Tot el dia (jornada escolar)

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Els escolars van passant en grups de 25 per

la cúpula per veure la videoprojecció de 20

minuts amb un temps posterior per fer una  

 reflexió sobre els aliments de temporada, el

concepte de proximitat, el consum de fruita...

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Donar valor a l'agricultura i a les tasques que

hi ha al darrere de la fruita per poder-la

gaudir en cada estació i promocionar el seu

consum entre els escolars.
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COST DE L'ACTIVITAT:
350€ per dia

cúpula immersiva amb una projecció del cicle de la fruita



V I S I T A  D E  C A M P  I  C E N T R A L
ACTIVITAT 6

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Descobrir i conèixer quins són els escenaris i
professionals del procés de producció de la
fruita, des del camp, la central fruitera, el
transport, el mercat i fins que aquesta arriba
al plat. 

CURS DESTINATARI: 
Primària (CI, CM i CS)

LLOC DE REALITZACIÓ: 
Exterior (camp i central de Lleida)

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 50 alumnes (dos grups classe) 

TUTORATGE: 
Monitors de lleure i dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
2 hores 30 minuts

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Els escolars se separen en 2 grups, uns

visiten el camp i la central i, al mateix temps,  

els altres comencen amb una xerrada sobre

els beneficis de menjar fruita i un taller de

cuina (lectura d'un conte per CI). En acabar

s'intercanvien els grups.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Donar valor a les tasques que es

desenvolupen en l'agricultura per gaudir de

la fruita de cada estació i a la vegada

promocionar-ne el consum entre els

escolars de primària.
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COST DE L'ACTIVITAT:
5€ per alumne

AUTOCAR NO INCLÒS AL PREU

sortida guiada per conèixer un camp i una centra fruitera



L A  P R I N C E S A  C U I N E R A
ACTIVITAT 7

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
La DOP Pera de Lleida i el Consell Català  de
la Producció Integrada han creat una
adaptació de la llegenda de Sant Jordi amb
uns personatges molt propers com són el
Jordi, un pagès de Lleida, i la Bruna una
princesa que vol ser cuinera.

CURS DESTINATARI: 
Primària (CI i CM) possibilitat de 3 a 6 anys

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
Mínim 100 escolars dividits en 2 grups
*Si es fa a l'escola, l'escola ha de posar les taules

TUTORATGE: 
Monitors de lleure i dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1 hora per grup

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Durant els primers 20 minuts del taller es du

a terme la representació de l'obra "La

princesa cuinera" per part d'una companyia

de teatre i, tot seguit, els alumnes realitzen

un taller de cuina on acaben materialitzant

una rosa de Sant Jordi de pera.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Celebrar la diada de Sant Jordi d'una manera

divertida i diferent, posant en valor la Pera de

Lleida i la producció sostenible a la cuina.
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COST DE L'ACTIVITAT:
5€ per alumne

obra de teatre de Sant Jordi i taller per a fer una rosa de pera



X E R R A D A  I  T A L L E R
ACTIVITAT 8

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Xerrada i taller amb tast sobre alimentació
saludable per complementar el projecte de
cada escola o la necessitat que s'hagi
detectat. Exemple: alimentació a l'etapa
escolar, què ens passa quan ens mengem
una poma, el consum de proximitat...

CURS DESTINATARI: 
Primària i secundària

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
grup classe

TUTORATGE: 
Dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1:30 hores 

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Primera part teòrica adaptada al projecte o

necessitat del centre i una segona part

pràctica amb un taller/tast que aplica la

teoria explicada. 9

COST DE L'ACTIVITAT:
3€ per alumne si es fa aAfrucat

4€ per alumne si es fa a l'escola

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Promocionar l'alimentació saludable entre

els escolars i/o adolescents amb eines de

pedagogia nutricional com el plat saludable

de Harvard, la lectura de les etiquetes dels

aliments, la reflexió sobre l'estacionalitat... 

xerrada de nutrició i taller de tast



X E R R A D A  D E  N U T R I C I Ó
ACTIVITAT 9

QUÈ ES TRACTA A L'ACTIVITAT:
Xerrada sobre alimentació i estil de vida
saludable de temàtica lliure que es pot
adaptar a les necessitats de cada centre.
(Aliments processats i etiquetatge, esmorzar
saludable o salut al plat, temes de salut més
concrets relacionat amb la conducta.

CURS DESTINATARI: 
Primària i secundària

LLOC DE REALITZACIÓ: 
A la seu d’Afrucat o al centre escolar 

NOMBRE DE NENS PER SESSIÓ:
grup classe

TUTORATGE: 
Dietista-nutricionista

DURADA DE L'ACTIVITAT: 
1 hora 30 minuts

FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT:

Xerrada en format powerpoint al voltant de

l'alimentació saludable (personalitzada a les

necessitats del centre, si cal) seguida d'una

tertúlia de reflexió i resolució de dubtes.

MISSIÓ DE L'ACTIVITAT:

Promocionar l'alimentació saludable entre

els escolars i/o adolescents amb eines de

pedagogia nutricional com el plat saludable

de Harvard, la lectura de les etiquetes dels

aliments, la reflexió sobre l'estacionalitat... 
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COST DE L'ACTIVITAT:
2€ per alumne

(Gratuïta si es contracta amb una altra activitat)



Per programar una activitat de l'EspaiFruita cal enviar un correu

electrònic amb les dades de l'escola que ho sol·licita a

promocio@afrucat.com o trucar al 973 22 01 49 i demanar per les

activitats per a les escoles.

Troba més informació a la web www.fruita.cat

SOL·LICITA MÉS
INFORMACIÓ SOBRE LES
ACTIVITATS ESPAIFRUITA 

Catalunya és un gran productor de fruites i hortalisses, però en el

nostre entorn (escolar, laboral, familiar) el consum de fruita i

d'hortalisses se situa per sota de les recomanacions de salut. 

Afrucat ha elaborat aquest catàleg amb un recull d'activitats

(algunes noves i altres que ja fa anys que es duen a terme als

centres de tota Catalunya) per tal de promocionar el consum de la

fruita entre la població que es troba en edat escolar.

En totes les propostes, a banda de tractar un pilar bàsic com és la

salut, es fomenta el treball en equip, el desenvolupament del criteri

propi i la lliure opinió.


