
FITXA DE TREBALL- “Esto es la leche” 
 
Preu de la llet de vaca 
 

- Resulta curiós observar com es donen la culpa uns a uns altres pel que fa al baix 
preu que es paga als ramaders gallecs per la seva llet. Recordes qui diuen que és el 
principal culpable la majoria dels ramaders que parlen del tema? I els representants 
de la “indústria” (de l’empresa Río) I el dels supermercats? 

- Donat que veiem que els productors de llet de vaca no poden decidir res sobre el 
preu de venda del seu producte, sinó que els ve imposat, podríem dir que hi ha 
competència perfecta en aquest mercat? Per què? (Aquesta és una pregunta 
complicada amb moltes respostes correctes possibles. Pensa una estona sobre el 
tema i expressa una opinió treballada, no és una qüestió de “encertar”) 

- Parlant del preu de la llet dins els supermercats, hi ha un moment que s'afirma que la 
llet és un “ producto reclamo” . Què has entès que vol dir aquest terme? Un preu 
més baix dels productes que es fan servir d'aquesta manera vol dir que l'establiment 
en qüestió sigui realment més barat en general? 

- La llet de cabra i la d'ovella es venen més cares al mitjancer que la de vaca. Com 
s'explica aquesta diferència de preu, per l'oferta o per la demanda? ( pensa el mateix 
que fa dos preguntes, vull que reflexionis, no que encertis. Pensa què ha de passar 
amb l'oferta perquè un preu sigui alt, i què ha de passar amb la demanda). 

 
 
 
Llets vegetals 
 

- Ametlla: el documental parla de l’alt preu a que es pot vendre l’ametlla avui dia, pel 
creixement del seu consum per fabricar llet d’ametlla, i per quin altre factor 
excepcional d'un país productor, l'any que es va fer el documental, segons un 
agricultor dels que parla? I pel que fa al consum, per quins altres propòsits es fa 
servir l'ametlla, a banda de per la llet? Quins són els principals països que ens 
importen ametlla? 

- Per què ha augmentat tant el consum de begudes vegetals, segons el documental? 
 
 
 
 


