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Segundo as disposicións xerais da 
Consellaría de Educación e Ordena-
ción Universitaria, tal e como se re-
colle no Decreto 330/2009, do 4 de 
xuño, polo que se establece o currí-
culo da Educación Infantil na Comuni-
dade Autónoma de Galicia,  esta uni-
dade didáctica está deseñada para ser 
utilizada tras a visita ao centro escolar 
do programa.

Durante a infancia, ter unha dieta rica 
e equilibrada é fundamental para cre-
cer con normalidade. Os nenos e ne-
nas deben aprender dende pequenos 
a levar unha alimentación adecuada, 
unha alimentación completa e varia-
da para que lles achegue a enerxía 
necesaria para ir ao colexio, estudar, 
facer deporte, xogar... en definitiva, 
realizar todas as actividades propias 
da súa idade que supoñen un gran 
desgaste físico e enerxético.

Nesta unidade didáctica presenta-
rémoslles atención a uns alimentos 
fundamentais nas dietas, os pro-
dutos do mar, para fomentar o seu 
consumo como produto en conser-
va.

Os produtos do mar son uns alimen-
tos ricos en proteínas, materia graxa, 
vitaminas e sales minerais e cons-
titúen un dos máis importantes re-
cursos alimenticios. As conservas de 
produtos do  mar engádenlles a estes 
beneficios moitos valores nutritivos, 
que fan recomendable a introdución 
destes produtos como alimentos ha-
bituais nas dietas dos máis pequenos.

As conservas son unha forma sa e có-
moda de gozar dos produtos do mar; 
podemos saborealos sempre que nos 
apeteza, en calquera momento e en 
calquera lugar, en bocata no recreo, 
en ensalada no xantar, en tortilla para 
levar de excursión... As opcións son 
moitas grazas á variedade de presen-
tacións, preparacións e tipos de con-
servas de produtos do mar que pode-
mos atopar no mercado.

3 | Fai “clic” ao teu bocata



1. OBXECTIVOS

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social e cidadá.  

Contidos relacionados co mundo da 
pesca, o transporte e a preparación 

dos produtos do mar.

O consumo de peixe 
como fonte de saúde, 
e como recurso 
económico e social.

Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

Os obxectivos de partida desta campaña céntranse en:
• Transmitir aos escolares de Educación Infantil a importancia dos produtos 

en conserva, do peixe e do marisco na dieta, en relación coas súas achegas 
nutritivas.

• Fomentar o seu consumo, de forma saudable e atractiva.
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Comprensión lectora e expresión 
escrita.

Novos coñecementos 
sobre o valor do 
consumo das conservas 
de peixe e de marisco 
que lles permitirán 
tomar decisións en 
relación co seu consumo.

Autonomía e iniciativa persoal.

Competencia en comunicación 
lingüística

O alumnado desenvolverá 
a súa creatividade e 
habilidades artísticas a través 
das actividades propostas.

Competencia cultural e artística. 
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3. CONTIDOS CURRICULARES

A Educación Infantil constitúe unha etapa educativa de capital importancia 
para o desenrolo integral e harmónico da persoa. Así se establece como prin-
cipal finalidade nesta etapa ao contribuír no desenrolo físico, afectivo, social e 
intelectual do alumnado.

Aínda que os contidos da unidade didáctica se poden tratar desde un punto de 
vista das diferentes áreas de coñecemento, recollemos a continuación aqueles 
relacionados coa área de coñecemento do medio natural, social e cultural por 
ser a área de maior implicación e máis directamente relacionada.
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4. CONTIDOS

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
Bloque 3. O coidado persoal
• Incorporación paulatina na dieta de novos  alimentos e texturas
na súa gradual presentación.
• Discriminación progresiva dos alimentos saudables valorando o seu 

consumo.

Área: coñecemento da contorna.
Bloque 2. Aproximación á natureza.
• Identificación de características de animais, plantas e elementos 

naturais.
• Identificación dos hábitats dos animais e das plantas.
• Experimentación de accións sobre o medio natural.
• Curiosidade, coidado e respecto ós animais e plantas e ós seus hábitats.
• Interese e respecto polo coidado e conservación da súa contorna.

Área: linguaxes: comunicación e representación.
Bloque 3. Expresión plástica e musical.

• Interese e desfrute coa audición e o recoñecemento das diferentes 
obras musicais.

• Participación activa e gozo na interpretación de cancións e xogos 
musicais.

OUTROS
• Descubrimento e observación das manifestacións e do patrimonio 

cultural galego como mostra de diversidade e riqueza.
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5. FAI CLIC AO TEU BOCATA - CÓMIC

MAR

A CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIOLOXÍA MARIÑA

Personaxe de xénero feminino, que investiga as propiedades nutricionais dos 
produtos do mar en conserva, e que tras descubrir importantes melloras no 
noso organismo a través do seu consumo regular en diferentes pratos de coci-
ña, quere seguir investigando ditas melloras e dalas a coñecer entre a poboa-
ción, especialmente entre os cativos e adolescentes.
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Personaxe de xénero masculino, que investiga sobre o proceso da conserva, os 
tipos de recipientes, os alimentos que axudan a preservar o produto, a súa data 
de caducidade... Roi está convencido de que os produtos do mar envasados en 
conserva poden chegar moi lonxe, tan lonxe que ata conseguiu que chegaran 
ata o planeta do cómic. 

 ROI
O CIENTÍFICO ESPECIALIZADO EN QUÍMICA
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LATA E A SÚA
FAMILIA

É unha das nosas protagonistas, ex-
perta en novas tecnoloxías, que a 
través dun simple “CLIC” do seu rato,  

e xunto con BOTE e as súas fillas en 

común, as TRILATAS, viaxan ata o 
mundo virtual do cómic. Alí coñecen 
a PAN, coprotagonista do programa.
 
Lata e a súa familia son as encarga-
das de descubrirlle a Pan e a os seus 
irmáns o mundo do mar e, por ende, 
dos bocatas.

LATA, bote e as Trilatas represen-
tan o conxunto de produtos mariños 
en conserva, ampliando os métodos 
de envasado e humanizando estes 
obxectos tan característicos do eido,  
promovendo a súa integración como 
facilitadores de información relevante 
da parte divulgativa do programa.
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PAN E A SÚA
FAMILIA

PAN é o outro protagonista do pro-

grama. El e os seus irmáns, MILLO e 
MOLDE, viven no mundo virtual do 
cómic, e alí son felices, ata que apare-
cen LATA e a súa familia, e descobren 
que hai todo un mundo, o mariño, 
que descoñecen completamente. 

Descobren tamén que son unha peza 
importantísima dunha comida famosa 
no mundo real... os bocatas! Grazas á 
explicación de LATA e facendo xuntos 
un “CLIC” poden crear os máis delicio-
sos e apetecibles bocatas.

PAN, Millo e Molde representan o 
conxunto de produtos do mundo pa-
nadeiro, ampliando a variedade de 
panes cos que poder facer bocatas. A 
humanización destes personaxes, fa-
céndoos descoñecedores da temática 
principal (as conservas), e caracteri-
zándoos como  receptores de dita in-
formación, facilita a parte divulgativa 
do programa. 
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6. FICHAS TÉCNICAS

14 | Unidade didáctica Infantil



15 | Fai “clic” ao teu bocata



16 | Unidade didáctica Infantil



17 | Fai “clic” ao teu bocata



ACTIVIDADE 1. QUE É UNHA LATA?
Para poder diferenciar os diferentes tipos de envases, imos a visualizalos en 
imaxes e explicar diferenzas de texturas, consistencia, ... tras o cal, os nenos e 
nenas deberán redondear aquelas que conteñan peixes.
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ACTIVIDADE 2. QUE GARDA?
Agora que xa sabe o que é, precisamos dar a coñecer o que metemos dentro, 
para que aprendan a diferenciar entre os alimentos e outros obxectos. Debe-
rán facer unha liña para levar cada obxecto ao seu lugar correspondente.
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ACTIVIDADE 3. CASA DE LATA
Cada alimento cabe mellor nun tipo de lata, e os alumnos e alumnas deberán 
pensar en que lata é onde mellor poden estar dos diferentes estilos de latas 
que lles presentamos.
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ACTIVIDADE 4. ACTIVIDADES DE REFUGALLO CON LATA

Que facemos coas latas despois de comer os alimentos? Pois un montón de 
actividades, propoñémosvos como por exemplo: 

Para todas as posibles actividades, as latas debemos preparalas primeiro, re-
cortando ben os bordes e machacando ou encintando os posibles lados para 
evitar cortes. Despois, só nos queda deixar que voe a nosa imaxinación e a dos 
alumnos e alumnas.
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ACTIVIDADE 5. ONDE SE RECICLA A LATA?
Imos presentar os diferentes tipos de envases que se reciclan nos diferentes 
tipos de colectores de lixo, indicando que no azul van os papeis e cartóns, no 
amarelo o plástico, bricks e latas, no verde redondo as botellas de vidro e no 
verde ou negro o lixo en xeral. Despois teremos que unir o lixo co seu colector 
correspondente:
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7. AVALIACIÓN
Por último  realizaremos unha avaliación para valorar os coñecementos adqui-
ridos coas diferentes actividades. Esta avaliación pode ser en conxunto (verbal) 
ou individual (escrito); esta decisión virá determinada pola precisión dos resul-
tados que o/a docente quera obter:

Que produtos do Mar coñeces? Enumera os que coñezas.
Que produtos do mar podemos encontrar en conserva?
Que beneficios nos achegan os produtos en conservas?

Pon exemplos de pratos que se poidan elaborar con produtos do mar en 
conservas.

Para que serven as etiquetas das conservas?
Que información encontramos nelas?

Como podemos reciclar o material de refugallo das conservas?
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