La Volta al món dels sabors, serà el nostre centre d’interès del projecte educatiu que ens aproparà al
coneixement dels bons hàbits alimentaris, d’higiene i de comportament responsable.
Acompanyats dels nostres tres amics, el Pere i la Mariona, castellers, i una poma màgica, la Messana,
descobrirem les manifestacions culturals de diferents pobles, educant en la creació d’un futur
sostenible.
▪

Al Primer trimestre, sortirem del nostre poble cap a Rússia. Iniciarem el viatge, potenciant la
sostenibilitat alimentaria, amb una Taula de la Descoberta dels Petits Canvis per viure millor,
amb la responsabilitat de nodrir-se d’una forma més saludable. Amb el ferrocarril Transsiberià
descobrirem que Rússia és un país multicultural i això es reflecteix en la gastronòmica. Des del
clima gèlid d’aquelles terres aprendrem, gràcies a una Taula de la Descoberta, com es pot
conservar la fruita de temporada. Amb el valor de compartir les tradicions celebrarem la Festa
de la Castanyada i la del Nadal, amb la tolerància a les diferències i la joia de l’amistat entre
tots els infants del món.

▪

Al Segon trimestre amb el tren Bala anirem fins al Japó a tota velocitat. Gaudirem, d’una Taula
de la Descoberta d’aliments integrals i farem jocs de les emocions per treballar la sostenibilitat
social. Els contes japonesos seran la base d’un carnestoltes d’una de les societats tecnològiques
més important del món, però a la vegada molt tradicional. Farem una Jornada Gastronòmica
Japonesa, plena de la paciència dels origamis, per conèixer el seu estil de vida longeva. I
arribarà la primavera, amb l’olor de la generositat que ens aporta la natura, per consolidar el
costum tradicional japonès de gaudir de les flors, en especial del cirerer, tot un regal d’harmonia
i de tranquil·litat.

▪

Al Tercer trimestre, amb el valor de la perseverança, arribarem al meravellós món d’Indonèsia.
País de respecte al medi ambient amb rares espècies, tant animals com vegetals que ens ajudaran
a treballar la sostenibilitat ambiental per tal de garantir la seva preservació. Amb la Taula la
Descoberta de les fruites d’aquella zona, aprendrem la importància de la diversitat. A ritme dels
sons exòtics del Gamelan, celebrarem les festes tradicionals de la Pasqua i Sant Jordi, amb el
seu dragó de Komodo. I finalment amb el valor de la companyonia, celebrarem una gran Festa
de fi de curs, amb el cor ple d’experiències i d’aprenentatges que ens ajudaran a seguir creixent
de forma saludable.
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