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COORDINADOR/A STEMBACH DA FACULTADE/ESCOLA: 

NOME: Carmen Vázquez Pampín 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: cvazquez@uvigo.es         TELÉFONO: 986 812 450 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: Xavier Simón Fernández 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: xsimon@uvigo.gal          TELÉFONO: 986 812 512 

N.º DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx. 4):  

 

TÍTULO DO PROXECTO: 

Analizando a dieta alimentaria no meu IES: vendo máis alá do prato.  

 

RESUMO: 

Comer é unha actividade vital para todos os seres humanos. Comer é algo máis que inxerir calorías, 

proteínas e carbohidratos. Nun contexto como o actual, caracterizado por problemas cardiovasculares nas 

economías occidentais, por problemas de subalimentación nas economías subdesenvolvidas e por 

problemas ambientais de primeira magnitude a escala global, como o cambio climático e a perda da 

biodiversidade, comer converteuse nun acto con consecuencias económicas, sociais e ambientais. Neste 

proxecto de investigación, mediante o uso de indicadores como a pegada do carbono ou o uso de 

enerxía, entre outros, estimaremos os impactos da dieta máis común no IES. Do mesmo xeito, faremos 

simulacións sobre que ocorrería se os alimentos percorresen menos quilómetros, se os alimentos fosen 

producidos mediante sistemas de produción ecolóxica e se a dieta fose vexetariana.  

 

OBXECTIVO: 

1. Familiarizarse coa necesidade de usar un conxunto variados de indicadores ou varas de medir para a 

avaliación dos sistemas socioeconómicos.  

2. Comprender o significado social, económico e ambiental que teñen decisións domésticas e diarias, 

como é a elección dos nosos alimentos.  

3. Reflexionar sobre a necesidade de reconfigurar o sistema socioeconómico para evitar os problemas 

ambientais globais e avanzar na xustiza social. 

4. Definir estratexias para pór en valor o medio rural local, comarcal ou rexional como fonte de 

riqueza. 

 

PLAN DE TRABALLO: 

Propóñense as seguintes actividades: 

1. Discusión en grupo sobre a natureza do problema que queremos analizar. Definición do sistema e 

os seus límites de análise. 

2. Recompilación de Información e datos sobre o sistema agroalimentario da túa cidade, comarca ou 

país.  

3. Caracterización da dieta máis común da comunidade educativa do IES. 

4. Traballo con referencias bibliográficas que permitan configurar a análise global da dieta: análise do 

ciclo de vida dos produtos. Indicadores biofísicos: pegada do carbono, consumo de enerxía etc. 
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5. Realización dos cálculos dos indicadores para a dieta máis común. 

6. Fixación de diferentes escenarios de consumo: menos distancia; diferentes sistemas de produción; 

más vexetais etc. 

7. Obtención de resultados e análise. 

8. Recomendacións de política educativa, política alimentaria, política sanitaria etc. 

9. Conclusións 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Non se contemplan. 
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