
Les fruites de temporada poden ser: maduixes,
kiwi, poma, mandarina, taronja, pinya o plàtan.

Les verdures de temporada poden ser: bledes,
carxofes, col, bròquil, carbassa, ceba, coli�or,
espinacs, porro i pastanaga.

EL NOSTRE COMPROMÍS

El canvi climàtic és un dels reptes ecològics 
més imminents al que ens hem d’enfrontar 
com a societat. Però hi ha moltes coses que 
podem fer des de l’àmbit individual i 
col·lectiu per revertir-lo. T’animes a 
explorar-los aquest mes de la mà de Valors?

Eix temàtic del mes
La Sostenibilitat-  Treballar per aconseguir un ús integral de

   productes naturals, frescos i ecològics de
   proximitat. 
-  Introduir aliments integrals complerts sense
   cap tipus de tractament. 
-  Tenir un control directe sobre la procedència
   de tots els productes i evitar intermediaris
   que carreguen marges, pressionen al petit
   productor i no aporten valor.
-  Fer una elaboració artesanal, diària i
   tradicional del dinar, sense precuinats ni
   productes industrials.
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Tastet mensual!
Snacks de cigrons cruiixents!

Els brous, guisats i arrebossats són casolans.
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El Mes de la Sostenibilitat
“La nostra missió és inspirar les futures generacions per construir 
plegats una societat més feliç i justa, cuidant a la vegada de la 
nostra comunitat i del planeta”

Seguint el que dicta la nostra missió com entitat dins l’àmbit de l’edu-
cació, a Valors hem desenvolupat una adaptació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) en un registre més proper. 
Amb ells, els infants de totes les franges d’edat que gaudeixen de les 
nostres activitats podran entendre i fer-se seus aquests reptes. 

Les mètriques que utilitzarem són els OSP (Objectius per Salvar el 
Planeta) i ens ajudaran a implementar i mesurar tota la tasca que fem 
en molts àmbits dins l’educació no lectiva: espai de migdia, 
extraescolars i casals d’estiu. Com deia el físic britànic William 
Thomson: “El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es 
medeix no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre.”

Els 7 Objectius per Salvar el Planeta són l’eina pedagògica amb la 
qual Valors vol contribuir a un món millor. Treballant des del nostre 
àmbit per fer posssible aquesta revolució individual que ens ha de 
dur a conviure en pau al Planeta Terra. Voleu conèixer els OSP’s?

#SOMmissió

Els 7 OSP’s

Sostenibilitat Per la
il·lustradora Núria Omella

Objectius per Salvar el Planeta


