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PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE) 
 
Dins del web corporatiu de la Generalitat de Catalunya hi ha un portal temàtic 
dedicat de forma específica a la producció agroalimentària ecològica. 
 
En aquest portal bilingüe (català – castellà) hi trobareu una sèrie d’apartats: Informació general (amb 
continguts relatius als principis i objectius, a les diferents produccions i a l’etiquetatge i control dels 
productes ecològics), Informació estadística (consulta de les dades estadístiques catalanes, espanyoles i 
internacionals), Notícies (recull de premsa i comunicacions actualitzades de forma diària), Normativa 

(consulta de la normativa específica de producció ecològica europea i catalana), Ajuts específics (amb 
les convocatòries d’interès pel sector ecològic), Agenda (amb informació de cursos, jornades, fires, etc.), 
Tràmits dels operadors (amb procediments a seguir per les empreses ecològiques davant de 
determinades situacions), Publicacions i material de referència (classificats per la seva temàtica), 
Agenda d’activitats (jornades, cursos, fires, etc.), Formació (informació d’interès per persones 
interessades en formar‐se), Pla d’Acció (projecte interdepartamental de promoció de les produccions i 
el consum dels aliments ecològics) i una secció d’Enllaços d’interès. 
L’adreça del portal web és: http://www.gencat.cat/daam/eco (en castellà: 
www.gencat.cat/daam/ecoes) 

 Concretament, dins de l’apartat de Publicacions i materials de referència hi podeu trobar una 
secció dedicada a Material Educatiu: 
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Material 1: 

 
 
En el següent link us podeu descarregar aquest manual en pdf: 

→ A taula! Manual per a la introducció d'aliments ecològics i de proximitat a les escoles 

Material 2: 

 

 
Si voleu més informació, en el següent enllaç podeu descarregar la Guia per al professorat de la Maleta 
pedagògica. 
 
→ Guia per al professorat de la maleta pedagògica "De l'hort a casa"  
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Material 3: 

 
→ Què és l'agricultura ecològica?   

 
Podeu comprar‐lo accedint a la pàgina de compra en línia de la Llibreria de la Generalitat de Catalunya. 
http://llibreria.gencat.cat/search.php?textLliure=agricultura+ecol%C3%B2gica&osCsid=rc6l2hg8so15mcvv1mdt

5cg786 

 
Material 4: 

 
 
→ Pensem el que mengem?   

 
Material 5: 

 
→ L'Hort escolar - Guia pràctica d'horticultura ecològica  
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Material 6: 

 

 

 
 
Si voleu més informació, a continuació podeu descarregar la Guia per al professorat de l’exposició itinerant. 
 

→ Guia per al professorat de l'exposició escolar itinerant "Què són els aliments ecològics?"  

 
Els 6 plafons que composen la exposició son els següents, els quals també us podreu descarregar en pdf: 
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Plafó 1: Què és la producció ecològica dels aliments? 

Plafó 2: Què és l'agricultura ecològica?  

Plafó 3: Què és la ramaderia ecològica?  

Plafó 4: Què són els aliments ecològics elaborats?  

Plafó 5: Com sabem si un producte és ecològic?  

Plafó 6: On podem trobar els aliments ecològics?  

Material 7: 

 
→ Hort i jardí escolar 
Dintre d’aquest apartat podeu trobar: 
Aspectes clau per al funcionament d'un hort ecològic 
On i com fer l'hort 
Eines, estris, aparells i maquinària per treballar l'hort i el jardí 
La terra i la fertilitat 
Les plantes i el seu cultiu 
Organització dels conreus 
L'hort, mes a mes 
El viver 
La salut de l'hort i el jardí 
 

Al mateix apartat Publicacions i materials de referència dintre de Divulgació general trobareu una 
presentació sobre els aliments ecològics així com un guió explicatiu de cada diapositiva. És un material 
que podeu utilitzar en cas que vulgueu fer una xerrada. També trobareu un recull de consells en cas de 
voler posar en marxa un hort ecològic. 
 

Material 8: 
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→ Presentació: "Els aliments ecològics"  

→ Guió de la presentació "Els aliments ecològics"  

Material 9: 

 
→ Com fer un hort ecològic – amb consells i dites de la gent gran de l’Urgell  

Dins del web de la Comissió Europea hi ha un portal temàtic dedicat de forma 
específica a la producció agroalimentària ecològica. 
 
Aquest portal proporciona informació de com l’agricultura ecològica contribueix a la protecció dels 
nostres recursos naturals, la biodiversitat, el benestar dels animals i com ajuda en el desenvolupament 
de les zones rurals.  
L’adreça del portal web és: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es 
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A l’apartat Material de marketing  trobareu material que es pot imprimir que informa sobre l’agricultura 
ecològica i els seus beneficis per a la UE. 
 

→ Material de marketing 
 
Material 10: 

 

 
 
→ Llibre d'activitats per a nens 
 
Material 11: Un còmic sobre l’agricultura ecològica: 
 

 
 
→ Las aventuras de Julia y Steve_Comic 
 

Dins del web Ecomenjadors hi ha un portal temàtic dedicat de forma específica 
als aliments ecològics. 
 
Aquest portal proporciona a mestres i educadors/es de menjador activitats per realitzar a l'aula i a 
l'espai de menjadors. Promou la realització d'iniciatives comunitàries que fomentin el menjar ecològic i 
socialment just, i la sostenibilitat. 
 
L’adreça del portal web és: http://ecomenjadors.org/ 
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Material 12: 
 
Concretament, dins de l’apartat de Activitats educatives hi podeu trobar una secció dedicada a Material 
Educatiu diferenciant per cursos (educació infantil / cicle inicial / cicle mitjà / cicle superior), espais (aula 
/ menjador) i per temes (grans superfícies vers la botiga de barri o mercat; agricultura industrials vers 
l’agricultura ecològica; aliments tot l’any i de lluny vers aliments de temporada i locals; Comerç de 
transnacionals vers el comerç just).  
Dins de l’apartat Trànsits trobareu propostes educatives de relació entre dos espais que van més enllà 
de l’educació formal curricular de l’aula. Inspirats en propostes metodològiques participatives busquen 
la transformació individual, de grup i comunitària. 
 


