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Eren les 9 d’un dissabte i l’agent Súper Mandarina se’n pujava per les parets de la seua habitació. Feia
setmanes que no rebia una nova missió de la Lliga anti Globàrium i començava a pensar que havien sigut
derrotats per ell.
—Globàrium… al final dominaràs el món a mitjançant la publicitat, la tele… Menuda manera de manipular
a la gent perquè compre el que t’interessa encara que siga dolent per a la seua salut, per al medi ambient
i per a l’economia local.
Just quan es va deixar caure, desesperada, en el llit, un colp en la finestra la va sobresaltar: era l’avió, el
seu missatger alat particular.
—Quin esglai, company! Quant de temps sense veure’t! Tornes
de la teua migració? –Súper Mandarina tractava d’ajudar-lo a posar-se de peus després del colp quan va veure
la cinta enrotllada en la seua pota.
—Espera que agafe el descodificador i ho llig. A
veure… “Cerca herois per la salut i el clima”. —La
xiqueta es va quedar amb la mateixa cara de
no entendre res que se li posava cada vegada que la Lliga li manava encriptada una
nova missió—. Què diantre vol dir això? Si
no aconseguisc que em retornen el mòbil
no puc cridar al iaio per a veure si ell sap
alguna cosa…
—Anna, a desdejunar —la va cridar en
eixe moment el seu pare—. Vinga, que ens
n’anem al súper.
—Val, papa, ja vaig. Però anem amb bici, d’acord? I ja saps que si m’ho discuteixes et soltaré la xarrada
sobre la contaminació.
El seu pare va esbufegar tan fort que se’l va sentir des de la cuina, el pobre ja feia temps que havia renunciat a entendre les rareses de la seua filla, sempre tan preocupada pel medi ambient i la vida sana.
En tot just una estoneta van arribar els dos al supermercat i Anna es va fixar en la multitud de famílies que
eixien amb els seus carros replets de menjar poc saludable. Estava a punt de posar-se a malparlar quan
va cridar la seua atenció el gran renou que s’havia muntat en el llarg corredor d’eixida de l’establiment.
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Resulta que Gaia, la gata de carrer que la Lliga havia designat feia temps per a ser la seua companya
d’aventures, estava saltant sobre els carros de la gent i també sobre els caps dels xiquets, com assenyalant-los. Anna no va tardar ni un segon a adonar-se de que estava donant-li una pista sobre la missió.
—Clar! El menjar! Com he sigut tan fava? Tot està relacionat amb el menjar… —va exclamar en veu alta
sense adonar-se. El seu pare, com de costum, va fingir no escoltar-la perquè no li tornara a caure la xarrada sobre el menjar real, els processaments i els productes ecològics i de proximitat.
Anava a donar-li les gràcies a la gata quan va
veure que, la pobra, tractant d’eixir del supermercat perseguida per un dels dependents, no
va calcular bé el salt des de l’últim carro i es va
topar de cara contra les portes de cristall que es
van tancar just davant el seu musell.
—Puf, els meus ajudants s’han alçat hui amb la
pota torta —va pensar, aquesta vegada cap al
seu interior—. Vinga, papa, acabem prompte
amb la compra que tinc coses que fer.
A penes mitja hora més tard van carregar les seues bicis i van emprendre el camí a casa, no sense dificultats en el cas del pare de Súper Mandarina, que no portava molt bé això d’anar amb bici. Ja tornaven a
casa quan Gaia, veloç com ella sola, es va creuar per davant d’ells i va aconseguir que amb la frenada el
seu pare caiguera a terra escampant tota la compra i amb el seu mòbil volant per l’aire.
Súper Mandarina va veure l’ocasió perfecta:
—Papa, tu recull la compra i jo comprove si se t’ha trencat el telèfon, tranquil…
Tan ràpid com va poder, va marcar el telèfon del iaio i el va posar al
dia de les novetats. El consell que li va donar no va poder ser més
clar:
—Els xiquets i xiquetes són els futurs herois, capaços de fer canviar
les llistes de la compra i d’aconseguir que els seus familiars canvien els hàbits de consum. Has de
trobar entre ells nous superagents
perquè t’ajuden en
aquesta missió.
Seràs tu un d’eixos nous superagents? Vegem-ho amb les
següents proves.
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La caça del tresor
Anem a descobrir què són els Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible. Els Estats membres
de l’Organització de Nacions Unides van arribar a un acord per a desenvolupar un document amb una
sèrie d’objectius amb la finalitat de que les persones visquen millor sense afectar el planeta. Es van proposar treballar en ells des del 2015 al 2030 i els van anomenar Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Per a ser superagent de la Lliga és molt important saber investigar. Vegem com se’t dona per
internet i contesta a les següents preguntes:
—Què és el desenvolupament sostenible?
—
 L’objectiu número 2 és acabar amb la fam, què hem de fer amb les varietats de llavors cultivades? Com
s’han de distribuir els beneficis dels recursos de l’agricultura i la ramaderia?
—L’objectiu 6 fa referència a l’aigua i el sanejament per a tots i totes, quines coses podries fer perquè tots
els xiquets, xiquetes i adolescents tinguen accés a l’aigua neta?
Continua demostrant la teua perícia enllaçant les icones amb els objectius. Cura que Globàrium t’ha posat
paranys!
1. Fi de la pobresa
2. Fam zero
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3. Salut i benestar
4. Educació de
qualitat
5. Igualtat de
gèneroe
6. Aigua neta i
sanejament
7. Energia assequible i
no contaminant
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8. Treball decent i creixement econòmic
9. Indústria, innovació i
infraestructura

No
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12

14

No

8

5

15

No

10. Reducció de les
desigualtats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Producció
i consum
responsable
13. Acció pel clima
14. Vida submarina
15. Vida d’ecosistemes terrestres
16. Paz, justícia i
institucions sòlides
17. Aliances per
a aconseguir els
objectius

Ja només falta la pregunta final:
Quins són els 5 objectius més importants per als xiquets i xiquetes? Enumera’ls per ordre de prioritat.
Comparteix-ho amb els teus companys i companyes de classe i redacteu un manifest conjunt amb els 5
objectius més importants per a la vostra aula.
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Ací tot s’aprofita
Súper Mandarina ha aprés a compostar les restes de fruites i verdures amb cucs a casa del seu iaio i ja
ho està posant en pràctica també al pati del seu col·legi. Així es converteix el fem orgànic en aliment per
a la terra.
Per què no t’animes i ho intentes en l’hort de la teua escola o si en tens un propi?
Per a començar podries construir una torre de cucs com la del dibuix. És ben senzill i, si en el teu col·le vos
animeu, podeu construir-ne després un més gran.

Vinga,

construeix el teu i puja
fotos a les xarxes socials del
teu col·legi amb l’etiqueta
#LlavorspelFutur
30—40 cm.

La història també es menja
Segur que ja saps que l’alimentació de les persones ha anat variant durant el temps. De fet, en els últims
anys ha canviat moltíssim respecte a com menjaven els nostres iaios i iaies. Però… saps d’on van arribar
o qui va portar les fruites, verdures o cereals que tant ens agraden? Unix-los amb fletxes i aprofita per a
enllaçar-los amb la seua propietat més interessant.
1-F

Època romana

3-C

1

A —Les flors es poden usar per a quallar llet.
B —És la base d’alimentació de molts països.

2-H

1-D

D —Els seus fruits prevenen la degeneració muscular.

1-I

L’hort àrab
2

E —L’integral ajuda a previndre l’Alzheimer.
3-B

2-E
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F —Un derivat s’utilitza per a fer pa.
G —Conté molt d’àcid gras Omega 3.

3-G
Vingué d’Amèrica
3

C —Conté vitamina A i protegeix la nostra vista.

2-A

H—Té vitamines, elimina toxines i és bactericida.
I —Dels seus fruits trauen un oli que baixa la pressió
arterial.

Periodista per un día
Al iaio de Súper Mandarina li encanta escoltar la ràdio però ella ja és més de podcast. El podcast número dos que trobaràs en aquest QR és un dels seus favorits. Escolta’l i reflexiona sobre aquestes preguntes:

Ara

converteix-te en
Superperiodista i
grava el teu propi
podcast o vídeo
preguntant als
teus majors eixes
mateixes qüestions.cuestiones.

Ja saps

que pots compartir en les
xarxes socials del teu col·legi les teues entrevistes amb
l’etiqueta #LlavorspelFutur

—Quines són les conseqüències del canvi climàtic per
a l’agricultura?
—Quines mesures es podrien prendre des de l’agricultura i la ramaderia per a frenar el canvi climàtic?
SABER +

El que conta el fem

Km 0 són aliments produïts en un radi no
superior a 100 km del consumidor,
ecològics i obtinguts en la seua
temporada natural.

Cada vesprada Gaia espera a Súper Mandarina a l’eixida del col·legi perquè aquesta li conte com va la
cerca de nous superagents però hui Gaia està impacient per arribar al parc. Allí salta sobre una paperera i
comença a tirar al sòl els embolcalls dels berenars de tots els xiquets que estan jugant per allí perquè Súper
Mandarina els veja i, el que troben, els preocupa molt.
Envolta amb un cercle blau el menjar sa, amb un cercle verd el menjar ecològic i amb un cercle roig el
menys sa i les etiquetes que cregues que ha pogut posar Globàrium per a enganyar-nos.
Ingredients:

Base de soja, llet de
coco, xarop de glucosa,
sagí de cacau, lecticina
de gira-sol, ferments
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Una sopa de verdures
No es pot ser superagent sense tindre habilitat parlant diverses llengües. Demostra el que saps trobant en
aquesta sopa les verdures següents però amb la seua denominació en valencià.
ZANAHORIA
BERENJENA
PIMIENTO
TOMATE
GUISANTE
JUDÍA
RÁBANO
LECHUGA
PEPINO
ACELGA
PATATA

La força de la paraula
La Lliga vol que demostres el teu poder de convicció. Inventa tres frases per a convéncer fins i tot a
Globàrium perquè compre productes agroecològics de temporada i de proximitat.

SABER +

La ramaderia extensiva
aprofita els recursos de cada
territori per a produir no sols
aliments sinó també beneficis com la
prevenció dels incendis forestals.

Ajuda a la ramadera

Després de tot un dia de pasturar per la muntanya amb les seues cabres per a netejar-la de mala herba
i que els seus animals siguen feliços al sol, la ramadera torna a la seua granja on, a més, té esperant-la
un muntó de gallines que han passat el dia picotejant a l’aire lliure. La ramadera ha d’assegurar-se que
no s’ha extraviat cap animal però està molt cansada per a posar-se a comptar quantes cabres i quantes
gallines té davant d’ella. Li tires una mà? Et done una pista: en total en la granja hi ha 182 ulls i 292 potes.
x = gallines / y = cabres
2x + 2y = 182
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2x + 4y = 292

x = 182 - 2y
2
x = 91 - y

91 - y + 4y = 292
3y = 201
y = 67 cabres
x = 91 - 67 = 24 gallines

Hui toca ser publicista
Pensa que algun dia Súper Mandarina pot necessitar llançar una campanya publicitària perquè la gent
recorde que tan bons són els productes agroecològics per a la salut i el planeta.
Què et sembla si crees un cartell per a vendre el producte ecològic que més t’agrade?

SABER +
Quan vages a comprar fixa’t
bé, esta és l’etiqueta dels productes agroecológicos de la Comunitat
Valenciana.

Fem la compra en família
Súper Mandarina acaba de saber que no tothom sap on es pot fer una compra ecològica prop de les
seues llars i això és un problema ben gros. Per a tirar-li una mà pots visitar amb la
teua família una botiga on venguen aliments agroecològics, fer una foto
També
i pegar-la ací.
pots pujar-la a les xarxes
socials del col·le amb
l’etiqueta
#LlavorspelFutur
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A cuinar
Ara que ja saps que les fruites i verdures de temporada cultivades prop de tu són les millors, pots ajudar
a Súper Mandarina i a Gaia a recopilar receptes ben bones. Així ningú tindrà excuses per a no cuinar sa
i sostenible.
Tria els teus ingredients, pregunta a casa com cuinar la que serà la teua recepta favorita a partir d’ara, i
escriu-la ací:
Com es diu la teua recepta?

Quins ingredients de temporada i pròxims fan falta?

Posem fil a l’agulla, com l’elaborem, pas a pas?

SABER +
Per a estar sa és millor
evitar els productes molt
processats i alimentar-se
amb menjar el més
natural possible.
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Un problema de taronges
El iaio de Súper Mandarina va anar a recollir les taronges d’un dels seus arbres. El primer dia va agafar
una quarta part de l’arbre, el segon dia va recol·lectar dos terços i l’últim dia va recollir 45 taronges. Sabries
calcular quantes taronges va agafar el iaio del seu arbre?

1
2
x + x + 45 = x
4
3
45 = x -

1
2
xx
4
3

45 12 = 12x - 3x - 8x
x = 540 taronges

Has superat quasi totes les proves així que ja estàs a punt per a ajudar en aquesta missió de la Lliga anti
Globàrium. Només et falta tindre un medalló com el de Súper Mandarina.
Tria una fruita o una verdura que represente un súper poder especial com fer molt forts els ossos o ajudar-te a tindre més energia, dibuixa-la dins del medalló i posa el teu nom en la part de baix.
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Calculem la petjada de carboni
En la pàgina web d’Aliments Quilomètrics que s’obrirà amb aquest QR, Súper Mandarina calcula totes
les setmanes la petjada de carboni de la cistella de la compra de la seua família.
S’ha apostat amb el seu iaio que serà capaç de reduir-la en un mes per
a demostrar a la resta del món que és més fàcil fer-ho del que sembla.
Com bé diu la Lliga anti Globàrium, n’hi ha prou amb comprar productes ecològics, de temporada i produïts prop de tu.
Vols intentar-ho tu també? Comença per calcular la petjada de carboni de la teua família. És possible que hagen d’ajudar-te els teus majors. Millor així, perquè aprenguen ells també. Segur que això et dona
punts extra per a convertir-te en superagent.

SABER +
La petjada de carboni d’un aliment
és la quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle que van a parar a l’atmosfera per produir-lo i transportar-lo fins al
consumidor.

Per a acabar de crear el
teu merescut segell com
superagent de la Lliga
anti Globàrium només et
falta escriure ací el teu superpoder i retallar el teu medalló per la línia de punts.
No oblides posar-li un cordó amb un tros
de llana per a penjar-te’l en el coll i portar-lo sempre amb tu.
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Si el teu col·legi forma
part de les comunitats
virtuals “Llavors pel
Futur” no oblideu
compartir els vostres
avanços com a nous
superagents de la Lliga
en www.llavorsdefutur.es
I si no esteu en les comunitats
virtuals recorda que sempre pots
compartir els assoliments en les xarxes socials de
la teua escola amb l’etiqueta
#LlavorspelFutur

El final el decideixes tu
L’aventura de debò comença ara.
Aconseguirà Súper Mandarina reunir suficients nous agents?
Els nous superagents aconseguiran conscienciar a les seues famílies i a la gent del seu entorn?
Guanyarà la Lliga amb la seua ajuda aquesta partida a Globàrium?

Escriu

ací el teu propi final per a
aquesta història de Súper
Mandarina contra Globàrium
i comparteix-lo amb tots amb
l’etiqueta #LlavorspelFutur
Solucions en https://interpretayeduca.com/recursos/
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