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• MATERIAL 

- Lona quadrada amb belcros. 

- 16 pals de coure perquè la tela quedi plana i fixa i es pugui recolzar a la paret.  

- Cartrons representant les diferents parts de la cuina i els cubells de les escombraries (orgànic i 
envasos lleugers). 

- Cartronets amb el menjar per una banda i el residu que genera per l’altre (23). 

- Fotos plastificades de la incineradora, l’abocador i els diferents tipus de contenidors que trobem 
a la ciutat de Girona. 

- Maleta de viatge amb tot el material. 

 

• ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT 

Abans que els nens/es entrin a l’aula on es fa l’activitat, l’estructura de la cuina ha d’estar 
muntada. Només es munta la lona amb els pals. 

- Primer cal muntar els pals travessers i al final, les cantonades. Els pals encaixen bé. Mireu de no 
forçar-los.  

- Un cop passats tots els pals, es tanquen les cremalleres. És important no tancar-les abans 
perquè fan tibar la lona i, a la llarga, es trenca. 

Es recomana realitzar l’activitat en una aula on es puguin disposar les cadires o els bancs en 
forma de mitja lluna perquè tots estiguin a primera fila i puguin veure bé la cuineta. Segons el 
vostre parer, podeu fer seure els nens i nenes a terra directament. 

 

• DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat consisteix en simular que es va a fer la compra, que s’endreça el menjar a la cuina, que 
es mengen els diferents àpats d’un dia i, per últim, que se separen els residus generats. 

1. Muntatge de la cuineta (5-10 minuts) 

Primer s’explica com es diu l’activitat i es pregunta als nens i nenes si els sembla que la 
lona que veuen sembla una cuina. Llavors se’ls hi diu que s’imaginin que estan a casa seva 
i que diguin què hi ha d’haver en una cuina perquè la puguem utilitzar com a cuina, els 
mobles més grans. Se’ls presenta la maleta com si fos màgica i que durant tota l’activitat 
aniran sortint coses de dins. 

A mesura que els nens i nenes encerten alguna de les peces de la cuina, es van enganxant 
al seu lloc o bé pel professor o bé pels propis alumnes (si es té poc temps, es poden anar 
donant pistes fàcils perquè els alumnes endevinin ràpidament quines són les peces). 
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Les últimes peces que s’han de col·locar són els cubells de la brossa. Abans de col·locar-los 
ensenyar el full plastificat amb tots els models de contenidors de la ciutat de Girona i que diguin 
què hi va a cada un. S’explica quins cubells hi ha en aquesta cuina (orgànic i envasos) i es 
presenta el cubell per la fracció orgànica, preguntant si ja el tenen, explicant què hi va, perquè s’ha 
de separar i què se’n fa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Repartiment dels cartronets: anar a comprar i endreçar la compra (10 minuts) 

Un cop muntada la cuineta es diu que, encara hi falta alguna cosa... es va deixant que diguin fins 
que finalment, es fa veure als alumnes que el que hi falta és el menjar. 

Aleshores se’ls demana si volen acompanyar-nos a comprar. Se’ls hi diu que s’han 
d’imaginar que anem a comprar tots junts. El professor/a de l’activitat va treien els 
cartronets (menjar-residu) una per una i les dóna a un nen que diu què ha comprat i a quin 
lloc de la cuina ho guarda (si hi ha poc temps el cartronet el pot enganxar el professor/a). Si 
els col·loquen ells és important recalcar que no les girin i que les enganxin de manera que 
es vegi el menjar. Si no hi ha prou cartronets, es fa que els comparteixin per parelles o 
grups de tres. 

 

 

 



La cuineta eixerida              FITXA DE RECURS EDUCATIU - PROFESSORAT 2n.CICLE INFANTIL 

 

 LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA 4 

3. Dormir i simular els àpats d’un dia (20 minuts) 

Després de fer tanta feina, tothom està molt cansat i simulem que fem un son tancant els ulls i 
respirant fondo però sense moure’s. Fem el so d’un despertador o d’un gall que canta i després de 
fer un badall i estirar-nos els hi preguntem quin és el primer àpat que fem quan ens aixequem.  

A partir d’aquí, es van simulant els àpats de cada dia: esmorzar, dinar, berenar i sopar. Per cada 
àpat, fem sortir un grupet de nens/es, que hauran de triar què volen menjar, cuinar-ho i menjar-
s’ho. Després, hauran de girar el cartronet, dir quin residu els ha quedat i llençar-lo a la paperera 
que correspongui. La resta de nens/es de la classe, hauran d’estar atents per veure si ho fan bé. 

Al sopar, es diu que es celebrà l’aniversari de la mare/pare/teu i per això menjarem el xupa-xup i el 
cava (podem fer veure que som els pares i els seus amics i fem un brindis tots junts). 

 

4. Conclusions 

Per finalitzar l’activitat es repassa què hem llençat a cada cubell. Aquest cop, però, es fa el repàs 
per materials: NO dient la poma, la taronja... Sinó: les fruites com per exemple la poma i s’aprofita 
perquè els alumnes diguin més fruites; o els plàstic com per exemple... 

Al final de tot, es pregunta si a casa també ho fan i si animaran als pares a que participin. Si queda 
temps es pot dedicar a dubtes que tinguin. 
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• DESPRÉS DE FER L’ACTIVITAT 

 

Per plegar tots els materials i que no es facin malbé, s’han de tenir algunes coses en compte: 

- No forçar mai els pals ni les cremalleres ni la lona. 

- Per plegar les peces, vigilar que els belcros no s’enganxin entre sí o amb la roba. Això s’evita 
posant les peces capiculades (per davant i per darrera o amunt i avall). Si no, cada cop que s’han 
de desenganxar, s’ha de fer força i els cartrons es van trencant. A més els belcros perden “poder 
d’enganxar”. Per evitar que es desenganxi el belcro o la roba d’algunes peces més delicades, no 
desenganxar MAI l’ocell i la planta de la finestra, deixar-les formant part de les finestres. 

- Els cartronets del menjar es guarden a part, en un altre compartiment amb les fotos 
plastificades. 

- La lona s’ha de plegar amb la part de la cuineta mirant endins, perquè sinó, també es pot 
enganxar amb les peces.  

- A l’hora de tancar la maleta, no fer força. Si no es pot tancar, obrir-la, col·locar les peces 
diferent, i tornar-ho a intentar.  

 

 

  
 


