
 



 
 

Con Menu vexetal, Paula Carballeira e A Arlística, contan a historia dunha 
señora que esperta un día cun oco no estómago, e a partires de aí comeza 
unha aventura para poder enchelo. Aparecen unhas mesas que falan, unhas 
laranxas danzantes, uns garabanzos cabareteiros e unhas coles modernas. Ela 
irá aprendendo a importancia da froita, os legumes e as verduras; no 
transcurso do día. Tres platos, tres sabores, tres cores, tres gustos. 
Representado por o mundo imaxinario, deste xogo dixestivo e nutritivo. Para 
acadar cunha moralexa… se queres ter aventuras no teu cotía hai que ter unha 
boa alimentación baseada nos vexetais. 
 

Verde non é una cor aburrida. Ninguén diría iso. Verde é a cor da paisaxe, da 
boa saúde, da esperanza boa, do mar cheo de algas. Verde é a vida, Verdes 
son os ollos dos gatos negros, que anuncian misterios. Verdes son as herbas 
que curan e as herbas que matan. Verde é a cor da máxia da menciñeira. 
Daquela, por qué a cor da comida aburrida ha ser verde? Agora pensemos se 
se pode xogar coa comida verde, se podes mesturar sabores, cores, tragar 
palabras, moverse ao redor das mesas, por riba e por baixo delas. 
 

 



 
 

O espectáculo infantil MENU VEXETAL, una aventura dixestiva, é unha 
actividade cultural, lúdica e divertida, cunha poderosa forza de atracción para 
os/as nen@s de idades comprendidas entre os 5 e os 12 anos  (e tamén para 
os adultos), polo seu compoñente artístico, visual, dinámico, e tamén 
educativo, que queremos completar con esta proposta didáctica que de seguro 
axudará a acadar aprendizaxes significativas. 
 
 
Vivimos nunha época estraña na que as prisas, as obrigas laborais, o estrés e 
a presión da publicidade condúcennos cara unha das maiores contradiccións 
da nosa sociedade: a alimentación, unha das necesidades básicas e 
fundamentais dos seres humanos pasa a ser algo secundario, ó que adicamos 
pouco tempo, pouca atención, pero moitos, moitos cartos. E as grandes 
empresas da alimentación, sábenno ben e aprovéitanse das circunstancias 
para ofrecer productos elaborados preocupándose máis de que se conserven 
durante moito tempo, que sexa fácil de transportar, fácil de preparar, e que se 
“coma pola vista” en troques de ocuparse verdadeiramente para que alimenten. 
É o que se da en chamar “comida rápida”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Menú Vexetal. Unha aventura dixestiva. 
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O noso obxectivo e conseguir @s nen@s vexan as froitas, os legumes e 
as verduras como alimentos ricos e atractivos; presentándose coma unha 
elección preferible a productos menos desexables para a súa alimentación, 
Ademaís a idea de que o importante é comer de forma sá e equilibrada, 
aceptando o propio corpo e o respeito a os demáis e a súa imaxe física.  
 

“ Verdes son as paisaxes que non coñezo. 
Verdes son ás árbores ás que non chego. 
Verdes son os o0llos dos gatos negros. 

Verde é a cor do misterio” 
Paula Carballeira. 

 

 



 
 

 
 
 

Menu vexetal ven acompañado dunha Unidade Didáctica. É unha unidade 
didáctica flexible e completamente aberta para que o mestre elixa aquelas 
actividades que máis se acheguen ás capacidades do seu alumnado, ós seus 
propios intereses como docente, ó curriculo do centro... 
 
Por iso esta proposta didáctica está artellada coma un menú dun restaurante. 
Deste xeito, o docente pode coller a carta, seleccionar as actividades que lle 
apetezan e confeccionar a súa sesión educativa como máis lle conveña. 
 
A continuación indicamos a finalidade da unidade didáctica e ofrecemos un 
desglose dos obxectivos didácticos que se pretenden conseguir coa 
combinación do espectáculo MENÚ VEXETAL  e esta unidade didáctica que a 
acompaña. En principio a proposta didáctica está orientada máis cara o 
alumnado de PRIMARIA, non obstante, tanto o espectáculo como moitas das 
actividades están perfectamente adaptadas para a etapa de educación 
INFANTIL, por iso a continuación dos obxectivos que se persiguen na primaria, 
existe un apartado titulado Menu vexetal na educación infantil. Dende A 
Artistica queremos animar ó profesorado de ambalas dúas etapas a que se 
aproveiten deste material, como gosten. E sobre todo QUE LLES APROVEITE                                                     
 
O aproveitamento deste espectáculo, é da súa compoñente lúdica, para 
estimular o desenvolvemento de aprendizaxes relacionados con hábitos 
saudábeis de alimentación, co disfrute das manifestacións artístico-culturais, 
coa expresión artística e coa comprensión e uso da língua galega nas 
actividades cotiás.                         
 
 
Maís Informacion en www.aartistica.net ou aartísticavigo@gmail.com.  
 

http://www.aartistica.net/

