
 

LA GRAN INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
 

Amb aquesta activitat treballem 
Analitzar els recursos essencials que utilitza la indústria alimentària per produir 
aliments en grans quantitats. 
Conseqüències més importants que té la producció industrial d'aliments sobre el medi 
ambient i les persones. 
Cerca de raonaments lògics davant problemes que es plantegen. 
Els ODS 1, 2, 3, 6, 12, 14 i 15. 

Durarà 
El treball de reflexió i recerca dels grups pot allargar-se diverses sessions o dies. 

Necessitarem 
Pòster “La Gran Indústria Alimentària”. 
Quadre de l'annex. 

Consideracions prèvies 
El treball de recerca i reflexió dels elements que apareixen en el pòster (aigua, terres, 
contaminació, …), pot fer-se de manera que investiguin tots els grups els elements en 
conjunt, o diferents elements per a diferents grups; com es consideri.  
Convé que es projecti el pòster perquè tots/es el vegin. Si no és així, cal fer còpies per 
lliurar-les a cadascun dels grups.  
Explicar, si fos necessari, a què ens referim quan parlem de la “Gran Indústria 
Alimentària”: part dels aliments que consumim són produïts per grans empreses del 
sector de l'alimentació que controlen els mercats. Com produeix aquesta indústria els 
aliments? En el pòster són presents els quatre factors principals: 
• Necessitat de grans quantitats de terra. 
• Ús de fertilitzants i pesticides associats a les llavors. 
• Maquinària i tecnificació. 
• Abundant ús d'aigua. 

Desenvolupament 
Dividir a la classe en quatre grups i lliurar a cadascun d'ells el seu quadre de treball. 
En gran grup, fer visible el pòster “La Gran Indústria Alimentària”. 
• Guiar l'explicació dels factors del primer cercle (amb colors i icones blanques), en el 
qual es veuen alguns elements que caracteritzen a les grans indústries 
agroalimentàries. 
• Explicar a continuació que les icones en gris representen les conseqüències 
humanes i ambientals d'aquests elements. 
En els grups, han de buscar explicacions raonades a les conseqüències que apareixen 
en el pòster “La Gran Indústria Alimentària”. Per a això, poden buscar informació a la 
xarxa.  
Deixar temps perquè estudiïn i reflexionin sobre el que s’ha plantejat. Una vegada que 
tots els grups han acabat, demanar-los que expliquin a la resta de la classe, per torns, 
allò que han treballat, deixant que els uns i els altres completin les reflexions o la 
informació. 
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Continguts 

 
Recursos utilitzats per les grans indústries agroalimentàries per la 
producció massiva d’aliments.  
 
Conseqüències positives i negatives que pot tenir aquest sistema de 
producció d’aliments, tant sobre el medià ambient i els recursos del 
planeta, com sobre les persones.  

 
 
 
 
 

Pistes per al 
treball 

 
Mireu el pòster i busqueu una explicació raonada a les 
conseqüències mediambientals i humanes que se reflecteixen en 
ell. Pros i contres dels elements associats a la producció massiva 
d’aliments. 
Aquestes preguntes poden servir-vos de base per al treball. 
 
1 Els elements que caracteritzen a les grans indústries 
agroalimentàries: 
• Per què la gran indústria alimentària necessita terres abundants? 

Com es poden aconseguir aquestes terres? Utilitzar molta terra 
és l'única manera d'aconseguir grans quantitats d'aliments? 

• Què són els adobs i fertilitzants? D'on surten ? Són necessaris? 
Per què? 

• I els pesticides? Per a què s'utilitzen? 
• Què aporta la mecanització a la producció agrícola? Es podria 

produir gran quantitat d'aliments sense maquinària? 
• És necessària l’aigua per produir aliments? Per què? 

  
2 Les conseqüències humanes i ambientals d'aquests elements:     
• Per què es desforesten els boscos per a l'agricultura?, Quines 

conseqüències té la desforestació sobre el planeta? 
• Per què es parla d'expulsió de pagesos de les seves terres? 
• Com afecten els fertilitzants i pesticides a la terra? 
• De quina manera pot erosionar-se la terra? Què significaria per 

als cultius? 
• Quin impacte té el combustible necessari per a moure 

maquinària en el mercat global d'aliments? 
• De quines maneres es pot contaminar l’aigua? Quines 

conseqüències pot tenir això? Què passa si arriba aigua 
contaminada a la mar? 

• Quines conseqüències tenen aquestes formes de contaminació 
(aèria i aquàtica) sobre les persones? 

• Conseqüències d'aquest sistema de producció d'aliments sobre 
les persones, tant en positiu com en negatiu. 
 

 
 
 
  



 
 

Pàgines web amb recursos interesants per investigar: 
Sols 

Land & life | UNCCD  
https://natureduca.com/blog/de-la-formacion-del-suelo-a-la-agricultura-biologica-la-importancia-de-un-suelo-vivo/ 
http://www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/  

Contaminació 
https://natureduca.com/blog/la-contaminacion-atmosferica-y-la-salud-ambiental/ 
https://www.who.int/es/news/item/06-03-2017-the-cost-of-a-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who 

Propietat de la terra 
https://www.unccd.int/land-and-life/land-tenure/overview  
https://viacampesina.org/es/pertenecemos-a-la-tierra/  

Fertilitzants 
https://natureduca.com/blog/la-agricultura-ecologica-y-sostenible-y-los-fertilizantes-organicos/ 

Aigua 
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde  
https://www.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20Spanish_Ch8.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.unccd.int/land-and-life
https://natureduca.com/blog/de-la-formacion-del-suelo-a-la-agricultura-biologica-la-importancia-de-un-suelo-vivo/
http://www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/
https://natureduca.com/blog/la-contaminacion-atmosferica-y-la-salud-ambiental/
https://www.who.int/es/news/item/06-03-2017-the-cost-of-a-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who
https://natureduca.com/blog/la-agricultura-ecologica-y-sostenible-y-los-fertilizantes-organicos/
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde
https://www.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20Spanish_Ch8.pdf
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