
Alimentos de tempada 

Unha das maiores fontes de emisión de gases de invernadoiro ten a 

súa orixe no transporte e distribución de alimentos. 

O consumo de produtos locais, de proximidade e de tempada garante, 

ademais do desenvolvemento das economías locais, o consumo de 

produtos no seu momento óptimo de frescura e calidade, ao tempo 

que contribúe decisivamente a mitigar a emerxencia climática. 

Destinatarios: 

1º, 2º e 3º ciclo de primaria 

Temporalización: 

Todo o ano (horta de primavera, 
horta de outono) 

Duración: 

• 1 hora 

Materiais:  

• Envases de alimentos 

• Etiquetas 

• Ferramenta pegada de carbono 

• Ferramenta alimentos 
quilométricos 

• Fichas de produtos da horta 

• Fichas de traballo  

(Ver anexos) 

Obxectivos: 

• Coñecer e valorar os produtos 
locais.  

• Analizar a distancia entre a 
produción e o consumo.  

• Aprender a ler as etiquetas.  

• Coñecer a pegada de carbono. 



Desenvolvemento da actividade: 

Propor 6/7 produtos para elixir 2 deles no grupo para analizalos: 

• Frescos: froita envasada en bandexas, laranxas de froitaría, 
tomates, leituga, kiwis, grelos, repolo. 

 

 

 

 

• Envasados: zume en tetrabrick, colacao, lata de sardiñas, 
macarróns, chocolate, leite, garavanzos, lentellas. 

 

 

 

 

 

1º ciclo: Facer debuxos dos alimentos elixidos. Orixe (proximidade 
ou non) e tempada (primavera, outono). 

2º ciclo: Etiquetado. Aprender a ler as etiquetas, composición dos 
alimentos procesados, colorantes e conservantes, orixe. 

3º ciclo: Pegada de carbono. Calcular a pegada de carbono dos 
alimentos elixidos coa axuda da ferramenta adxunta.  

Todos os ciclos: Opcional. Alimentos quilométricos. Aproveitar por 
exemplo a hora da merenda e analizar o que comemos e a 
distancia dende o lugar de produción de cada un ate chegar a nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideas forza: 

Tempada, proximidade, pegada 
de carbono, granel, envasado 

Actividades complementarias: 

• Visitar unha horta próxima ao 
colexio e coñecer os diferentes 
cultivos que ten en cada tempada. 

• Visitar un mercado ou praza de 
abastos. 

• Visitar un supermercado ou gran 
superficie de alimentación. 

Ligazóns de interese:  

• Guía para o consumo de produtos ecolóxicos e locais 

https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915
https://amigosdaterra.net/info/160415_adt/download/directorio-alimentacion-ecoloxica-galega/?wpdmdl=10703&refresh=5e1dbbc3b7cbe1579006915


Anexo 

 

 

 

Actividade: 

Propor 6/7 produtos para elixir 2 deles no grupo para analizalos: 

 Frescos: froita envasada en bandexas, laranxas de froitaría, 

tomates, leituga, kiwis, grelos, repolo. 

 Envasados: zume en tetrabrick, colacao, lata de sardiñas, 

macarróns, chocolate, leite, garavanzos, lentellas. 

1º ciclo:  

 Facer debuxos dos alimentos elixidos.  

 Orixe (proximidade ou non)  

 Tempada (primavera, outono). 

2º ciclo:  

 Etiquetado. Aprender a ler as etiquetas 

 Composición dos alimentos procesados 

 Colorantes e conservantes 

 Orixe 

3º ciclo:  

 Pegada de carbono 

 Calcular a pegada de carbono dos alimentos elixidos coa axuda 

da ferramenta adxunta 

 

  

Alimentos de tempada 



Cálculo Pegada de Carbono: Alimentos quilométricos 

A pegada de carbono mide as “Emisións de Gases de Efecto 
Invernadoiro (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto dun 
individuo, organización, evento ou produto”. 

Con esta ferramenta  descubrirás a pegada de carbono (medida en 
Qg de CO2 por cada Qg de alimento) asociada ao transporte dos 
produtos que comemos cada día. Segue estes pasos: 

1. Escolle os alimentos do seguinte cadro. Neste listado verás de que 
país vén o alimento e en que medio de transporte viaxou ata o noso 
país. 

 

 

2. Para calcular a pegada de carbono (no cadro de abaixo), multiplica 
o número de Qgs de cada alimento escollido polo coeficiente de 
emisións de cada medio de transporte.  

 Camión: 0,019 Qg CO2 / Qg alimentos 

 Barco: 0,05 Qg CO2 / Qg alimentos 

 Avión: 9,9 Qg CO2 / Qg alimentos 

 



Para facilitar os cálculos ten en conta estas recomendacións: 

 Actividade con fichas/figuras: 1 ficha=1Qg do alimento que 

representa. 

 Actividade cos alimentos das merendas: 1 peza de froita=1Qg 

 

Na última columna apunta tamén os quilómetros que viaxan cada 
un dos alimentos e así verás canta distancia percorreron! Tamén 
podes debuxar nun mapamundi a viaxe as rutas e os quilómetros de 
todos os alimentos. 

 



Imaxes para a actividade 

 

 



 

 

 



Debuxo para colorear (1º ciclo) 

 

 


