
Hortos no mundo 

Vivimos nun supermercado global. Moitos produtos que hoxe vemos 
nos mercados serían descoñecidos para as nosas avoas. 

Non coñecemos a orixe de boa parte dos produtos que consumimos e 
o seu impacto ambiental e social. Algúns deses produtos eran non fai 
moito tempo propios da nosa contorna, outros prodúcense a milleiros 
de quilómetros. 

Analizar os alimentos quilométricos ofrece unha oportunidade 
sorprendente para reflexionar sobre a pegada ecolóxica e o impacto, a 
veces dificilmente xustificable, da nosa alimentación. 

Destinatarios: 

1º, 2º e 3º ciclo de primaria 

Temporalización: 

Todo o ano 

Duración: 

• Opción 1: Para 1º ciclo ou por 
decisión do docente, 1 
sesión/clase 

• Opción 2: Para 2º e 3º ciclo, 2 
sesións de 1 hora + investigación 

Materiais:  

• Internet 

• Etiquetas ou paquetes de 
alimentos: café, chocolate, 
cereais, arroz. 

• Mapa do mundo 

• Fichas de traballo  

(Ver anexos) 

Obxectivos: 

• Coñecer a procedencia dos 
alimentos. 

• Coñecer produtos básicos da 
alimentación de outros países 
e culturas. 

• Analizar o proceso que 
seguen estes alimentos ate 
chegar ao noso prato. 



Desenvolvemento da actividade: 

Opción 1:  

Estudar as etiquetas ou alimentos mencionados, buscar a súa 
procedencia, sinalar no mapa o país de orixe e analizar cantos 
quilómetros percorreu ate chegar a nós. Pensar outros alimentos que 
coñezamos que tamén veñen doutros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2: 

1ª sesión: Por grupos, elixide un continente ou un país. Facer unha lista 
de plantas orixinarias ou que se cultiven normalmente alí. O docente 
pode proporcionar un listado xeral e os participantes terán que buscar 
por internet a orixe. 

Investigación: Na casa: Buscar unha ou varias tendas ou mercado onde 
as vendan no noso entorno. 

2ª sesión: Facer un mapa de cultivos situando todos os alimentos 
analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Debate: hai que renunciar a eses produtos? Falar do comercio xusto e 
dos dereitos dos produtores.  

Analizar as distancias que percorreron eses produtos e a pegada 
ecolóxica que supón (opcional).  



Ideas forza: 

Sementes locais, comercio xusto, 
receitas no mundo, pegada 
ecolóxica. 

Actividades 
complementarias: 

• Visitar tendas de comercio 
xusto ou alimentación 
orgánica coa clase. 

• Invitar a familias do colexio 
procedentes de outros países. 

• Facer un stand/feira de 
produtos do mundo no colexio 
para difundir entre todo o 
centro. 

• Receitas de aquí e da alá: 
buscar receitas cos produtos 
analizados. Como os comemos 
aquí e como os preparan no 
seu país de orixe. 

Ligazóns de interese:  

• FAO: Cultivos tradicionais 

• FAO: Cultivos esquecidos 

• Orixe xeográfico dos cultivos 

http://www.fao.org/traditional-crops/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1155321/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/origen-geografico-comida.aspx


Anexo 

 

 

 

Mapa dos alimentos  

 

 

Hortos no mundo 



Clave do mapa: 

 

  



Alimentos para analizar: 

Buscar etiquetas e información de algúns dos alimentos seguintes: 
café, arroz, chocolate, cereais, piña, coco, soia, papaia, té... 

Actividade: 

 Procedencia: 

 Xa se cultivan en Galicia ou veñen de fora? 

 Distancia ata chegar ao noso prato: _______ Km 

 En que medio de transporte veñen? 

Ficha de traballo 1 

Alimento Produto principal Orixe Distancia Km 
EX: chocolate cacao Centro e Sudamérica 9.000 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Ficha de traballo 2 

País Planta Tenda ou Mercado 
EX: India Té Moitas 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  



Debate: 

Deixar debate libre entre os participantes. Propoñer todas ou 
algunhas das preguntas ou temas seguintes. 

 Hai que renunciar a eses produtos?  

 Falar do comercio xusto e dos dereitos dos produtores.  

 Analizar as distancias que percorreron eses produtos 

 Analizar a pegada ecolóxica que supón (opcional).  

Para finalizar o debate: 

 Vai cambiar algo o teu consumo e o da túa familia a partir de 

agora? 


