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INTRODUCTION
こんにちは私たちは最初の学生です

こんにちは私たちは最初の学生です

Hi! Today we are going to present you our 

power-point about km0 products.

Let’s Start!



ÍNDEX
1. Que són els 
productes 
Km0?

2. Què són els 
productes de 
proximitat?

3. Quina és la 
diferència entre 
ecològic i de Km0?

4. Exemples de 
productes 
ecològics

5. Restaurants 
Km0 

6. El nostre bar

7. Beneficis de 
comprar productes 
Km0

8. Sonòmetre



QUÈ SÓN ELS PRODUCTES Km0 ?
⦿Són de menys de 100km de distància

⦿ Productes de temporada

⦿Són ecològics (ni químics ni tòxics en la 
elaboració)

⦿ Protecció medi ambient (menys contaminació 
global)



QUÈ SÓN ELS PRODUCTES DE 
PROXIMITAT?

Són més de 100km de distància ex: Avellanes 

de Reus, Mel alemany de Lleida...… 



ALGUNS EXEMPLES:



ALGUNS EXEMPLES



QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE 
PRODUCTES Km 0 I ELS ECOLÒGICS?

⦿Que hi ha vegades que un producte pot ser de Km0 

però no ecològic com per exemple els Haribos. 

⦿ Són de Km0 perquè estan fabricats a Banyoles però 

en canvi no són ecològics perquè no compleixen els 

requisits.



EXEMPLES PRODUCTES ECOLÒGICS



RESTAURANTS Km0

⦿ Prop de aquí en tenim forces però un dels més 

coneguts és el B-crek. Ho és ja que la carn que fan 

servir és de la vall d’en vas, el pa és d’Olot, les 

verdures són també d’Olot i el peix de Roses...



EL NOSTRE BAR
⦿ Nosaltres vam preguntar a les cuineres 

del nostre bar si feien servir productes 

de Km0 o ecològics. Hi vam anar i ens 

van dir que els productes eren: 

⦿ - Totes les fruites de temporada i verdures 

eren de Km0 (poma de Girona)

⦿ - Sucs de taronja naturals

⦿ - Ous de Km0 ja que són del nostre institut

⦿ - Salsitxes Km0 EPA

⦿ - Iogurts i Formatge Tramuntana

⦿ - Fruits secs Frit Ravich

⦿ - Aigua Sant Aniol

⦿ - Pa integral



EL NOSTRE BAR



EL NOSTRE BAR

⦿ A  partir d’aquestes dades hem volgut elaborar un menú de Km0 i 

ecològic:

⦿ A escollir:

⦿ 1r Plat:

⦿ - Patates de Santa Pau amb amanida de l’hort

⦿ - Amanida d’Olot (enciam, pastanaga, ceba...)

⦿ - Truita de patates

⦿ 2n Plat:

⦿ - Hamburgueses de la Vall d’en Bas

⦿ - Salsitxes EPA amb puré de patata



EL NOSTRE BAR

⦿ Postres:

⦿ - Fruita de temporada

⦿ - Un iogurt de la fageda

⦿ Per poder dinar tranquil·lament i amb un bon ambient us hem posat les 

dades que hem recollit



BENEFICIS DE COMPRAR 
Km0

⦿ Un dels més importants és que principalment 

afavoreix positivament a la economia local i 

que també per la nostra salut és molt positiu.



⦿ També és veritat que hi ha gent que no 

compra els productes Km0 o ecològics ja que 

són una mica més cars. 



⦿ Per acabar afavoreix molt al medi ambient ja que els 

productes no han de fer un viatge tan llarg: menys 

contaminació, menys petroli, menys contaminació dels 

aqüífers i el sòl, entren a la cadena tròfica…



EL SONÒMETRE
El sonòmetre es un aplicació de mòbil, que serveix 

per saber la força del so en diferents llocs. Es 

calcula amb decibels i un nivell més alt de 55 fa 

que les persones no es puguin comunicar bé. Seria 

aconsellable que en un espai educatiu i cultural no 

es superin els 40. 



EL SONÒMETRE



BYE!

Thank you! We hope you enjoyed. Bye 
さようなら


