Dirigit a AMPAS i famílies que
vulguin apostar per un entorn
alimentari (familiar i escolar)
més just, saludable i sostenible

Per una alimentació
saludable i
sostenible

Curs escolar 2018/19 i 2019/20

ESCOLA DE
FAMÍLIES

* La data i horari es confirmarà
després de la inscripció.

Cooperant
des
del plat

Inscripcions:
Envia un correu electrònic a:
illesbalears@justiciaalimentaria.org

Curs gratuït

Amb el suport:

Per a més informació:
illesbalears@justiciaalimentaria.org
Telèfon: 692050946

Programa
socioeducatiu de
Justícia Alimentària

A L’ESCOLA DE FAMÍLIES
APRENDRÀS A:

Mantenir uns hàbits alimentaris
equilibrats i saludables a través de
coneixements bàsics de nutrició,
etiquetatge i consum responsable.

PROGRAMA FORMATIU
Curs de 3 sessions amb una duració de 4h i mitja (1h i mitja cada
mòdul)

MÒDUL 1. Cooperant des del plat
Crisi del sistema alimentari actual
Fam i
malnutrició

Identificar els aliments de temporada i
de proximitat del nostre territori per fer
una dieta més nutritiva i sostenible.

Descobrir les conseqüències a nivell
global, tant ambientals, socials i
econòmiques, derivades de la nostra
forma d’alimentar-nos.

Triar aliments de qualitat, tenint en
compte, a més de la salut, criteris
ambientals i de justícia social.

Suport a la
pagesia

Poder
econòmic per
uns pocs

Redueix
la fam i la
pobresa

MÒDUL 2. Alimentació
familiar saludable i
sostenible
●
●
●

Millorar els espais d’alimentació escolar
(menjador, berenar, excursions,
aniversaris,...) a través d’exemples
exitosos que ja s’estan desenvolupant.

Desigualtats
socials i de
gènere

Impactes
ambientals
Desequilibris
territorials

Una alimentació justa, saludable i
sostenible

●
●
●

Nutrició, com a eina de salut
Consum alimentari responsable
A la recerca de l’equilibri
Etiquetatge i perfils nutricionals
El menú setmanal
La importància de menjar en
família

Millora
la salut
pública

Dinamitza
l’economia
local
Recupera
varietats i
races locals

MÒDUL 3.
L’alimentació a l’escola

●

●

●
●

Anàlisi del funcionament dels
menjadors escolars i altres espais
d’alimentació escolar
Alternatives d’alimentació saludable
i sostenible a la teva escola
Experiències exitoses i motivadores
Importància de la feina en xarxa

