
 

 

RAP PER Al BALAFIAMENT FRENAR 
Amb aquesta activitat treballem 
Conscienciació enfront del balafiament d'aliments.  
Responsabilitat enfront del balafiament d'aliments.  
Responsabilitat com a consumidors. 
Pautes per a evitar tirar aliments. 
Realització d'una campanya informativa. 
Els ODS 2, 12, 14 i 15. 
 
Durarà 
Una sessió 

Necessitarem 
Rap del conte “Aquesta història és la pera” en l'annex. 

Cicles  2, 3 

Consideracions prèvies 
És adequat haver llegit el conte “Aquesta història és la pera” ja que 
emmarca aquesta activitat i l'activitat de “Fent campanya I”, ja que tindre 
el decàleg ajudaria en aquesta activitat. 
A més, seria interessant haver treballat prèviament les activitats 
“Balafiament casolà”. 
El treballat en aquesta, pot ajudar en la realització. 
Els següents enllaços, tenen bases rítmiques per a rap, que poden ser útils 
per a l'activitat: 
• https://www.youtube.com/watch?v=q0jwsviewla 
• https://www.youtube.com/watch?v=kzu9yy1udmq 
• https://www.youtube.com/watch?v=6w_0fwzhgug 
• https://www.youtube.com/watch?v=1e66uhry2os 
• https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc 

Desenvolupament 
En gran grup, llegir enlaire el rap de l'Annex. Dividir la lletra entre els/les 
xiquets/es i posar-li música.  
Repassar els decàlegs que es van elaborar en l'activitat “Fent campanya I”. 
Dividir la classe en grups i demanar a cada grup que componguen el seu 
propi rap: hauran de crear una lletra inspirada en el treballat en els 
decàlegs, afegint-li una base rítmica. 
Posar en comú en classe tots els treballs interpretant cada grup el seu rap. 
A més, seria molt interessant que s'interpretaren en diversos llocs del  
centre i que es pogueren interpretar en algun dels Festivals que es realitzen 
al llarg del curs escolar, per a sensibilitzar a la resta de l'alumnat del centre. 
Una altra possibilitat és que aquests raps es graven per a poder difondre'ls 
a través de les xarxes socials en el marc de l'Activitat “Creem una 
Campanya”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0JWsvIewlA
https://www.youtube.com/watch?v=kZU9YY1UDMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W_0fWzHgug
https://www.youtube.com/watch?v=1e66UhRY2Os
https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc


 

Rap per al balafiament frenar 

Posa-li música a aquest rap 
per al balafiament frenar. 
Cada dia, munts d'aliments 
tenen aqueix trist final. 
A més d'un balafiament, 
és una cosa injusta cal frenar-ho! 
moltes persones no es poden alimentar, 
mentre nosaltres no parem de malgastar. 
 
Abans del menjar tirar, 
pensa en el mal que causaràs. 
 
Litres d'aigua per a regar cultius 
tractors expulsant gasos nocius 
aqueix menjar s'ha produït 
i tu, no te l'has menjada. 
Sigues responsable, 
pensa en los i les altres , 
i també el nostre planeta 
t'ho agrairà. 
 
Abans del menjar tirar, 
pensa en el mal que causaràs. 
 
Abans del menjar tirar, 
pensa en el mal que causaràs. 
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