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L’any 2007 la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social va pu-
blicar l’Estudi de la prevalença de l’obesitat infantil i juvenil de les 
Illes Balears, en el qual es posava de manifest que la nostra pobla-
ció infantil havia experimentat canvis desfavorables en els hàbits 
alimentaris i d’activitat física relacionats amb l’augment del sobre-
pès i de l’obesitat. Aquesta anàlisi de situació va servir com a punt 
partida de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa.

L’objectiu d’aquesta Estratègia és proveir un marc d’acció en el 
qual els responsables implicats, decisors polítics, grups d’interès, 
operadors econòmics, etc. puguin treballar conjuntament per mi-
llorar la salut dels ciutadans de les Illes i gestionar-ne les necessi-
tats essencials relacionades amb l’alimentació saludable i la vida 
activa, per tal de prevenir i controlar el sobrepès i l’obesitat i les 
malalties cròniques associades.

Avui presentam el Protocol d’educació per a la salut: alimentació salu-
dable i vida activa, elaborat per un equip multidisciplinari format per 
professionals sanitaris d’atenció primària i tècnics de salut pública. Es 
tracta d’un material adreçat a la població que vol mantenir o millorar 
la seva salut. És una eina pensada per arribar també a les famílies, les 
quals són, en gran mesura, generadores de salut de la comunitat. 

Així, aquest Protocol serveix perquè els professionals sanitaris que 
estan en contacte directe amb la població i al seu costat facin pren-
dre consciència sobre la necessitat de tenir unes bones pràctiques 
individuals perquè la comunitat adquireixi protagonisme i respon-
sabilitat en el maneig i la prevenció de les malalties cròniques.

La Direcció General de Salut Pública i Consum i el Servei de Salut 
de les Illes Balears volem agrair a totes les persones implicades la 
tasca realitzada i felicitar-les perquè aquest Protocol pot ajudar, 
sense cap dubte, a adoptar un estil de vida saludable i a millorar la 
qualitat de vida de la població balear. 

PRESENTACIÓ
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L’obesitat i el sobrepès s’estan convertint en un dels problemes de 
salut pública més greus. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
defineix l’obesitat com l’epidèmia del segle XXI als països occi-
dentals, juntament amb el sedentarisme, a causa de l’important 
augment de la prevalença d’aquesta.1 Actualment, més de 1.600 
milions de persones adultes tenen sobrepès, uns 400 milions de les 
quals són obeses.2

A la Unió Europea, en les tres darreres dècades han augmentat 
l’obesitat i el sobrepès, especialment entre els infants; l’any 2006, 
la prevalença estimada de sobrepès era del 30%.3

Segons la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat, l’any 2007 
la prevalença de l’obesitat era del 14,5% entre la població adulta 
de 25 a 60 anys i el sobrepès se situava en el 38,5%. Davant aquesta 
realitat, en el primer punt de la Declaració de Saragossa de 20073 
es va incloure la necessitat de conscienciar sobre l’obesitat com a 
malaltia crònica.

A les Illes Balears, durant el curs 2004-2005 es va fer el primer estu-
di d’abast autonòmic per saber la prevalença de l’obesitat infantil i 
juvenil (EPOIB, 2007) en el qual s’estimà la prevalença de l’obesitat 
infantil i juvenil en el 9% i la prevalença del sobrepès en el 10%. 
D’aquest estudi destaquen les dades següents:
•  La prevalença és més alta quan el pare i la mare són obesos o 

tenen un nivell d’estudis baix.

•  Quant als hàbits alimentaris, amb l’edat disminueix el consum 
d’amanides i de verdures i augmenta el consum de carn, de men-
jar ràpid i de begudes alcohòliques.

•  Amb relació a l’activitat física, el 24 % dels alumnes no fa cap 
activitat esportiva extraescolar; amb l’edat, aquest percentatge 
augmenta fins al 31 %. 

•  S’observa una discrepància entre les creences dels pares i les ma-
res i les dels adolescents en la manera d’alimentar-se i també en 
allò que les famílies voldrien que els fills menjassin i el que real-
ment els ofereixen.

•  A l’estat espanyol, la prevalença de l’obesitat —especialment en 
la infància, que presenta xifres alarmants— i la tendència ascen-

1. INTRODUCCIÓ
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dent d’aquella durant les dues darreres dècades fan que es parli 
d’«obesitat epidèmica».5

 En aquests moments, els canvis en l’alimentació i en els estils de 
vida són els factors principals de l’augment de l’obesitat, relacio-
nada directament amb l’aparició de malalties cròniques. Una ali-
mentació poc saludable i la falta d’activitat física regular estan re-
lacionades de manera directa amb l’aparició de malalties cròniques 
com ara la diabetis mellitus de tipus 2, la hipertensió arterial, les 
malalties cardiovasculars i cerebrovasculars i certs tipus de càncers, 
entre altres problemes de salut, cosa que pot fer disminuir a llarg 
termini l’esperança de vida i la qualitat de vida de la població.

L’augment de la prevalença de l’obesitat està relacionat amb un 
conjunt de factors ambientals i socials no controlables de manera 
individual per cada persona, la qual cosa es dóna més sovint en el 
cas dels infants.

L’estil de vida actual ha fet palesos determinats canvis en els hàbits 
alimentaris i en l’activitat física. S’ha generat el fenomen anome-
nat “transició nutricional”, és a dir, tota una seqüència de modi-
ficacions quantitatives i qualitatives en l’alimentació relacionades 
amb els canvis econòmics, socials, demogràfics i amb factors de 
salut.5 D’aquests canvis, és important destacar-ne l’augment del 
consum de carn, peix, làctics, brioixeria i pastes i verdures proces-
sades, i la disminució important en el consum de llegums, cere-
als, patates, fruita i verdura fresca. Aquests canvis alimentaris i la 
disminució important de l’activitat física diària en tots els grups 
d’edat estan relacionats directament amb l’augment de l’obesitat 
i el sobrepès.

Alimentar-se d’una manera sana i equilibrada i fer alguna activitat 
física de manera regular és molt important per a la salut, i a més és 
una font de plaer i una forma de relació amb els altres. L’alimen-
tació sana i l’activitat física regular estan relacionades directament 
amb una vida més sana i més llarga, amb una disminució molt im-
portant de tots els factors de risc.

L’estratègia bàsica d’intervenció per millorar la salut de la població 
ha d’estar basada en elements de protecció i promoció de la salut. 
Per això s’han engegat diverses estratègies (càncer, cardiopatia is-
quèmica, diabetis) en el marc del Pla de qualitat del Sistema Nacio-
nal de Salut, en les quals s’ha establert com a línia estratègica la 
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promoció d’hàbits saludables d’alimentació i de pràctica d’activitat 
física. També hi té una importància vital la implicació global de di-
versos agents, com ara els professionals sanitaris, els educadors, les 
famílies, els polítics i les empreses agroalimentàries.

Aquest projecte d’educació per a la salut va adreçat fonamental-
ment a la població sana que vulgui millorar pel que fa a l’alimen-
tació i a l’activitat física.

Entenem l’educació per a la salut com una eina bàsica per prevenir 
certes malalties, per curar-les o per rehabilitar-se’n, i també com un 
instrument bàsic per a la promoció de la salut tal com la defineixen 
la Carta d’Ottawa (1986) i altres conferències de l’OMS, com una 
de les estratègies bàsiques juntament amb la comunicació social i 
altres mesures polítiques, tècniques, econòmiques i d’acció social.6 

Amb aquest document plantejam una intervenció d’educació per 
a la salut en grup amb una sèrie de sessions programades i dirigi-
des a les famílies amb la finalitat de millorar-ne les capacitats per 
abordar el tema de l’alimentació saludable i el foment de l’activi-
tat fisica.7

Per elaborar aquest projecte ens hem basat en l’aprenentatge sig-
nificatiu, és a dir, un aprenentatge eficaç, permanent i real, que 
tengui un significat per a les persones i els sigui útil per a la vida. 
L’aprenentatge no és degut a la suma d’informació, sinó que es 
construeix; la persona duu a la situació d’aprenentatge totes les 
seves experiències, vivències, coneixements, sentiments i habilitats, 
i a partir de tot això aprèn. En la pràctica, es tracta de facilitar a la 
persona o al grup la coneixença de la seva situació, i escoltar-los, 
ajudar-los a pensar i no pensar per ells, no donar-los solucions sinó 
facilitar que les trobin ells mateixos. Es tracta de promoure com-
portaments i de tenir clar que l’objectiu primordial de l’educació 
és l’aprenentatge.7

Per tant, a l’hora d’abordar els comportaments relacionats amb la 
salut, cal tenir en compte diferents factors: els de l’entorn social 
on viu la persona, els de l’entorn pròxim i els factors personals de 
les àrees cognitiva, emocional i de les habilitats. Aquest conjunt 
de factors relacionats amb els comportaments relatius a la salut 
configuren les capacitats per alimentar-se de manera sana i per fer 
alguna activitat física de manera regular.7



2.1. OBJECtiU GENEral 
Fomentar l’alimentació saludable i la vida activa com a factors de 
protecció per prevenir el sobrepès, l’obesitat i altres problemes de 
salut que se’n deriven amb la finalitat de millorar la qualitat de 
vida de la població.

2.1. OBJECtiU ESpECíFiCS
•  Reconèixer la importància que l’alimentació saludable i la vida 

activa tenen per a la salut.

•  Identificar, promoure i millorar els hàbits familiars d’alimentació 
i de vida activa.

•  Promoure l’adquisició de coneixements significatius, d’habilitats 
i de motivació perquè les famílies puguin seguir una alimentació 
saludable i tenir una vida activa.

4.1. GrUp diaNa
Aquest programa educatiu va dirigit a diferents col·lectius de per-
sones (famílies, joves, persones majors…) que vulguin millorar la 
seva alimentació i dur una vida activa. A l’hora de fer el grup cal 
tenir en compte les necessitats, els interessos i les motivacions de 
les persones participants. Es recomana que el grup estigui format 
per vint persones com a màxim (l’òptim és entre quinze i vint).

4.2. CaptaCió
Les persones que hagin de participar en aquest programa educatiu 
poden ser captades de maneres diverses:

2. OBJECTIUS

4. MÉTODES

3. INTERVENCIÓ PROPOSADA
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Es proposa fer una intervenció d’educació per a la salut en grup di-
rigida a famílies en l’àmbit del centre de salut i en el de la comuni-
tat (centres educatius, associacions de veïns, etc.) com a estratègia 
de promoció de la salut per evitar els problemes de salut derivats 
de l’alimentació inadequada i de la vida sedentària i per millorar 
l’estil de vida.
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•  Oferint la possibilitat d’acudir al programa educatiu al membre 
de la família que acudeixi amb el seu infant a les consultes de 
pediatria. 

•  Derivant persones per participar al programa educatiu des de les 
consultes d’adults.

•  Oferint-lo com a resposta a les demandes que es facin des de les 
diferents entitats de la zona bàsica de salut.

•  Instal·lant cartells informatius a llocs visibles del centre de salut 
perquè les persones interessades s’hi apuntin en el servei d’ad-
missió. Cal donar cita a cadascuna d’aquestes amb la persona 
responsable de l’activitat educativa per valorar si es pot incloure 
en el grup educatiu.

Es recomana que, abans d’incloure una persona en el grup educatiu, 
se li faci una entrevista amb l’objectiu de valorar la fase de canvi en 
què es troba a fi que la seva participació sigui més efectiva i que asso-
leixin els canvis desitjables en el seu estil de vida. Qualsevol persona 
pot sentir la necessitat de canviar, però s’ha de tenir en compte que 
els canvis no es produeixen de manera lineal, sinó que progressen de 
diferents maneres, avançant per diferents estadis, amb passos enda-
vant i enrere, seguint un model en espiral. Prochaska i Di Clemente 
plantegen un model del procés de canvi en cinc etapes:

•  Precontemplació: la persona no té intenció de canviar en un futur 
pròxim. No és que no vegi la solució: és que no veu el problema.

•  Contemplació: en aquesta etapa té consciència que hi ha un pro-
blema i pren en consideració superar-lo, però encara no s’ha deci-
dit a passar a l’acció.

•  Preparació: s’hi combinen la intenció i la presa de la decisió; a ve-
gades es comencen a introduir petits canvis.

•  Acció: la persona modifica el seu comportament i el seu entorn 
amb la finalitat de superar el problema.

•  Manteniment: persisteixen i es consoliden els resultats obtinguts 
en la fase d’acció.

Per tant, les persones que hagin de participar en aquest progra-
ma educatiu han d’estar en la fase de preparació, és a dir, quan 
demanen ajuda i presenten criteris de derivació a un grup.



4.3. rECUrSOS HUMaNS i MatErialS NECESSariS 
• Recursos materials:

- Sala amb les condicions adequades d’espai i confortabilitat: la 
sala de reunions del centre de salut o un espai comunitari de la 
zona bàsica de salut.

- Material d’oficina (paper, bolígrafs, retoladors, transparències, 
paperògraf, pissarra...).

- Material audiovisual (projector multimèdia, ordinador...).

- El material específic per a cada sessió es detalla en cada annex.

• Recursos humans:
- Dos professionals de la salut: l’un actua com a conductor del grup 

i l’altre fa d’observador i dóna suport en cada sessió; també es 
poden repartir els continguts per fer la sessió més dinàmica.

- En l’annex 1 es proposa el guió de l’observador.

El material de suport es pot sol·licitar pels canals habituals al Gabi-
net Tècnic o al Departament de Subministraments de la Gerència 
d’Atenció Primària. 

4.4. dESENVOlUpaMENt dE la iNtErVENCió
El programa educatiu consta de dotze sessions d’una durada apro-
ximada de 60-120 minuts cadascuna. Es poden fer totes les sessions 
en l’ordre establert o prioritzar els temes segons les demandes i les 
necessitats dels participants.

Totes les sessions tenen la mateixa estructura:

•  Presentació de la sessió, explicació dels objectius i recordatori de 
la sessió anterior.

•  Exposició teòrica amb lliçó participada.

•  Activitats proposades a cada una de les sessions.

•  Resolució de dubtes i preguntes.

Nota per als educadors: al final de cada sessió se n’ha de fer 
una avaluació entre els dos educadors partint de les notes de 
l’observació.

Per a la primera sessió es recomana fer una presentació general del 
taller i dels conductors del grup i aplicar la tècnica de les parelles 
perquè cada participant es presenti als altres.

MÉtOdES  12
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4.5. CONtiNGUt dE lES SESSiONS

1 Estils de vida saludable: el perquè d’una alimentació saludable i la necessitat de fer 
activitat física

2 Aliments: la importància de la varietat i de la quantitat

3 La dieta mediterrània

4 Distribució de les menjades al llarg del dia. Hàbits i recomanacions saludables, consells 
pràctics. Festes i aniversaris. Llepolies i menjar ràpid

5 Els nutrients i les necessitats nutricionals segons els grups d’edat

6 Com cuinar i conservar els aliments

7 Menús de temporada

8 L’alimentació i les emocions

9 9.1. Mites en l’alimentació
9.2. Dietes miracle

10 Anem a comprar

11 Els mitjans de comunicació i l’alimentació

12 Activitat física. Oci i vida activa.

Cal avaluar tant els participants com els professionals que con-
dueixen i observen el grup, i l’avaluació ha de ser continuada, 
tant al final de cada sessió com al final de la sèrie de sessions.

Per saber el nombre de persones que assisteixen a les sessions s’ha 
dissenyat un full de registre, en el qual figura el nom de les persones 
assistents i dels professionals que condueixen cada sessió (annex 2).

5.1. aValUaCió dElS rESUltatS
És l’avaluació que es deriva de la consecució dels objectius a partir 
d’un qüestionari estructurat prèviament i que s’entregarà al final 
del taller (annex 3) i a partir també de l’avaluació qualitativa dels 
educadors al final de cada sessió. L’avaluació de la satisfacció està 
inclosa en el qüestionari esmentat.

5.2.  aValUaCió dEl prOCÉS
S’ha d’avaluar per mitjà del guió de l’observador (annex 1): assistèn-
cia de les persones participants, intervencions que han fet i grau de 
consecució de les activitats programades i realitzades. 

5. AVALUACIÓ



5.3. aValUaCió dE l’EStrUCtUra
Cal registrar l’adequació del local, el compliment de l’horari, la dura-
da de les sessions i l’adequació del material emprat (annex 1).

5.4. MOdEl dE MEMòria d’EdUCaCió pEr a la SalUt
Al final de cada programa educatiu s’ha d’actualitzar el registre vi-
gent d’educació per a la salut de la Gerència d’Atenció Primària.
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La persona que observa ha d’avaluar els aspectes següents de cada 
sessió:

ANNEX 1. GUIA D’OBSERVACIÓ DE L’EDUCADOR

Sessió núm. 
Data (DD/MM/AAAA):
Nom de l’observador/observadora:

S’han duit a terme les activitats en la forma
i en el temps previstos?

Sí
No

Han estat útils les tècniques utilitzades? Sí
No

S’han adequat al grup? Sí
No

S’ha presentat i gestionat adequadament la sessió? Sí
No

Com ha estat el clima de la sessió (tipus de comunicació/estil 
personal/tècniques de gestió de l’educador/educadora)?

Han participat els assistents?

Observacions:



ANNEX 2. AVALUACIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL TALLER

aNNEXOS  22

Ha estat adequat el lloc on s’ha fet el taller? Sí
No

Han estat adequats l’horari i la durada del taller? Sí
No

Han estat adequats els recursos didàctics? Sí
No

Observacions:

Nr. Nom i llinatges Telèfon Sessió 
1

Sessió 
2

Sessió 
3

Sessió 
4

Sessió 
5

Sessió
6

Sessió 
7

Sessió 
8

Sessió 
9.1

Sessió 
9.2

Sessió 
10

Sessió 
11

Sessió 
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FUll dE rEGiStrE dElS aSSiStENtS al tallEr 
Centre de salut: 
Nom dels professionals educadors: 
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Us agrairem que respongueu aquest qüestionari anònim, que ser-
virà per valorar la qualitat de les sessions i millorar-les.

ANNEX 3. AVALUACIÓ DELS RESULTATS

1.Pensau que les sessions han estat útils? Gens Poc Prou Molt

2.Han estat aprofitables els continguts  
treballats?

Gens Poc Prou Molt

3.Ha estat clar i fàcil d’entendre el  
llenguatge utilitzat?

Gens Poc Prou Molt

4.Ha ajudat el material utilitzat a entendre 
millor el contingut de les sessions?

Gens Poc Prou Molt

5.Ha estat adequat el nombre de sessions? Gens Poc Prou Molt

6. Canviaríeu algun aspecte de les sessions?   Sí ⇨ Quin?

  No

  N/C

7.Què destacaríeu com a més interessant i positiu de tot el que hem comentat durant 
aquestes setmanes?

8. Recomanaríeu aquest taller a algun amic? No Sí
Sí, i amb gran 
interès

9. Què li diríeu?





Per estils de vida s’entén ‘la manera general de viure’ de les persones i 
dels grups. Això inclou no solament els “hàbits” clàssicament denomi-
nats “saludables” (menjar de manera sana, fer exercici físic, consumir 
alcohol moderadament, dur una vida sexual sana, conduir de manera 
segura, controlar adequadament l’estrès i no fumar) sinó també les ma-
neres de pensar i de comportar-se de les persones en la seva relació amb 
si mateixes, en el control de les seves vides i el seu projecte de vida. S’han 
de considerar també les relacions interpersonals, la relació amb l’entorn, 
el repertori d’habilitats personals i socials de què disposen i altres aspec-
tes igualment importants. L’Organització Mundial de la Salut defineix 
estil de vida com la manera general de viure basada en la interacció en-
tre les condicions de vida, els patrons personals del com portament i les 
situacions específiques de la vida de les persones i de les comunitats.

Les intervencions de promoció d’estils de vida saludables es dirigei-
xen, per una part, a millorar l’entorn i la societat en què hom viu 
(entorns saludables) i, per una altra, a millorar les capacitats de les 
persones per dur una vida més sana.

És important iniciar en els hàbits saludables des de la infantesa, ja que si 
no es modifiquen a temps els hàbits d’infants i adolescents hi ha una alta 
probabilitat que, per exemple, en els casos d’infants amb excés de pes o 
obesitat es converteixin en adults amb excés de pes o obesitat. Entre les 
causes principals de l’obesitat hi ha el major consum d’aliments hiperca-
lòrics (amb alt contingut en greixos i sucres) i la disminució de la pràctica 
d’activitat física. La dieta mediterrània tradicional en les nostres famílies 
ha estat substituïda per altres de major densitat energètica, basades 
sobretot en greixos d’origen animal i més sucre afegit als aliments, en 
detriment de la ingesta de fruites, verdures, cereals i llegums.

En aquesta sessió tractarem els avantatges de seguir una alimen-
tació saludable i els beneficis de fer activitat física regularment. 
Aquesta sessió pot servir perquè les persones assistents prioritzin 
els temes que es tractaran en les sessions següents.

SESSió 1. ESTILS DE VIDA SALUDABLE:
EL PERqUè D’UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I LA NECESSITAT 
DE FER ACTIVITAT FÍSICA

1. INTRODUCCIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

•   Reconèixer la importància dels beneficis que té per a la salut seguir 
una alimentació saludable i practicar activitat física regularment.

•   Compartir amb el grup les dificultats i les oportunitats per seguir 
estils de vida saludable en la vida diària.

•   Identificar els aspectes més importants d’un estil de vida saludable.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Presentació del taller, 
contracte formatiu i 
presentació dels participants
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions GG 20 mn

Avantatges i desavantatges 
de seguir una alimentació 
saludable (activitat 2)

Mètode d’investigació a l’aula:
graella

GP/GG 40 mn

Estil de vida saludable 
(activitat 3)

Mètode expositiu:
lliçó participada

GG 20 mn

Llista d’estils de vida (activitat 4) Mètode d’anàlisi GP 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
Exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

5

GG: grup gran. GP: grup petit

En començar el taller, l’educador i l’observador han de donar la ben-
vinguda al grup. Seguidament, les persones participants s’han de pre-
sentar per torns: han de donar el seu nom i el motiu d’assistir al taller 
i anomenar una afició per compartir amb els altres participants.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  Presentació del taller, contracte formatiu  
 i Presentació dels ParticiPants

Nota: aquesta tècnica és útil 
perquè els participants es 

coneguin entre si i ajuda a 
reduir les tensions inicials 

que tothom experimenta al 
començament d’un taller. Es 

poden utilitzar altres tècniques 
de presentació.
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L’educador ha d’anotar a la pissarra o en un paperògraf les dues 
columnes d’una graella (avantatges i desavantatges d’una alimen-
tació saludable) i les persones participants han d’aportar-hi la in-
formació d’una en una i en l’ordre que vulguin, o també es pot 
treballar prèviament en grups petits, que han de nomenar cadas-
cun un portaveu, que serà qui exposarà al grup gran allò en què 
hagin treballat.

Per facilitar la feina i possibilitar la participació de totes les per-
sones del grup, l’educador ha d’anar recollint tota la informació 
i, en acabar la graella, fer un resum en el qual faci ressaltar els 
avantatges de manera ordenada i remarcar que, malgrat hi hagi 
desavantatges, els avantatges proporcionen més benestar.

S’ha d’utilitzar com a suport per a la lliçó la presentació de diapo-
sitives de PowerPoint® de la sessió 1, el contingut teòric de la qual 
és el que es detalla a continuació:

a. pEr qUè UNa aliMENtaCió SalUdaBlE?
•  Els aliments són indispensables per a la vida i proporcionen a l’or-

ganisme l’energia i els nutrients necessaris per a la formació, el 
creixement i la reconstrucció dels teixits.

•  L’alimentació és un acte voluntari i conscient, que consisteix en la 
tria, la preparació i la ingestió d’aliments.

•  La nutrició és un procés inconscient i involuntari en el qual es re-
ben, es transformen i s’utilitzen les substàncies nutritives que con-
tenen els aliments.

aCtiVitat 2.  avantatges i desavantatges
 de seguir una alimentació saludable

aCtiVitat 3.  eXPosició ParticiPada

En acabar les presentacions, l’educador ha d’explicar el contingut 
del taller, els horaris, els objectius, la metodologia participativa, 
els compromisos (cal pactar aspectes com la puntualitat, posar el 
mòbil en mode de silenci, els descansos, etc.).

Nota: aquesta graella es pot 
fer de manera oral o per escrit, 

en grup gran o en subgrups. 
La tria de cada una d’aquestes 

modalitats depèn de les 
dimensions del grup i de la 

capacitat de les persones assis-
tents de fer-la per escrit.
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•  L’alimentació, a més de ser una font de plaer i una forma de rela-
ció social, és una activitat de gran importància per a la salut.

•  Alimentar-se de manera sana i equilibrada contribueix a sentir-se 
bé físicament i mentalment.

•  Una alimentació sana, variada i equilibrada inclou aliments dels 
diferents grups, ja que cap aliment no conté per si sol tots els nu-
trients necessaris per cobrir les necessitats nutricionals.

•  Cal tenir en compte els costums i els gusts personals de cada perso-
na a l’hora d’alimentar-se.

•  Una alimentació no equilibrada contribueix a generar problemes de 
salut, com l’obesitat, malalties cardiovasculars, diabetis, càries, etc.

B. pEr qUè Cal FEr aCtiVitat FíSiCa rEGUlarMENt?
L’activitat física practicada de manera regular millora la salut física 
i mental i contribueix a reduir la incapacitat al llarg de la vida. El 
sedentarisme suposa un factor de risc per desenvolupar nombroses 
malalties cròniques.

Avantatges de l’activitat física regular
1. Relacionats amb la fisiologia:
• Enforteix els ossos augmentant-ne la densitat.
• Disminueix el risc de patir malalties cròniques.
• Augmenta la capacitat respiratòria.
• Millora el to muscular i la resistència a l’esforç.
• Ajuda a mantenir el pes ideal.
• Millora l’aspecte físic.

2. Relacionats amb la ment:
• Millora l’estat d’ànim i pot combatre l’estrès i l’ansietat.
• Millora el rendiment laboral i escolar.
• Augmenta l’autoestima i proporciona benestar psicològic.

3. Relacionats amb la vida social:
• Permet compartir el temps lliure amb la família o les amistats.
• Permet conèixer gent nova i fer amistats.
• Augmenta l’autonomia i la integració social.

Fer alguna activitat física de manera regular mantenint un estil 
de vida actiu i practicar algun esport en grup i també de manera 
regular són una oportunitat magnífica per divertir-se i tenir cura 
de la salut.
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C. EStilS dE Vida SalUdaBlE
Les recomanacions per a un estil de vida saludable han de tenir les 
característiques següents:
•  Universals, és a dir, adequades per a totes les edats.
• Nutricionalment eficaces, que fomentin l’alimentació equilibrada.
• Pràctiques i fàcils de seguir.
• Complementàries i que potenciïn entre si els beneficis d’una ali-

mentació saludable amb els de l’activitat física.

Recomanacions per seguir una alimentació saludable
• Una dieta saludable ha de tenir en compte la quantitat i la vari-
etat dels aliments, la freqüència de les menjades, el temps dedicat 
al consum i l’organització de les menjades segons l’estil de vida de 
cadascú.
•  Cal distribuir els aliments en cinc menjades al llarg del dia. És im-

portant no saltar-se cap menjada, i per això cal evitar les menjades 
abundants.

•  És important fer un esmorzar complet: és la primera menjada del 
dia, permet començar la jornada en les condicions més favorables 
per a un major rendiment físic i intel·lectual. Cal dedicar-hi prou 
temps, entre 15 i 20 minuts. Saltar-se l’esmorzar no solament no 
ajuda a controlar el pes, sinó que contribueix a incrementar el 
risc d’obesitat. Quan no s’esmorza, es tendeix a picar entre hores 
i és més difícil seguir una alimentació equilibrada i saludable.

•  Menjar amb moderació i de manera variada: “com més colors, 
més completa serà l’alimentació”; és a dir, com més variats siguin 
els aliments que componguin el menjar, major garantia hi ha 
que l’alimentació serà equilibrada i contindrà tots els nutrients 
necessaris.

•  És recomanable que el sopar sigui lleuger i prendre’l una hora 
abans d’anar a jeure, com a mínim.

•  Cal beure com a mínim un litre i mig d’aigua al dia. És un compo-
nent essencial de la vida, representa més de la meitat del pes cor-
poral i beure’n cada dia és important per mantenir un estat d’hi-
dratació adequat. També cal evitar el consum excessiu de refrescs 
ensucrats i de sucs amb sucre afegit.

•  És aconsellable preparar els berenars a casa per evitar el consum 
de pastisseria industrial.

• Ocasionalment es poden consumir aperitius, pastisseria industri-
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al, refrescs, sucs envasats, llepolies, embotits (llonganissa, xoriço, 
sobrassada, etc.), menjar precuinat i menjar ràpid.

• Cal evitar consumir en excés aliments integrals, ja que tenen tan-
tes calories com els seus equivalents refinats. Igualment cal evi-
tar consumir en excés aliments light, ja que tot i que són menys 
calòrics, això no vol dir que no aportin calories.

• Convé reduir el consum de sal a les menjades i emprar preferent-
ment sal iodada.

• Es recomana menjar a poc a poc i en un ambient relaxat, a un 
ritme que permeti mastegar els aliments i assaborir el menjar i 
gaudir-ne.

• La presentació dels plats ha de ser atractiva i cal intentar que tota 
la família col·labori en la preparació dels aliments.

• Cal evitar d’utilitzar els aliments com a premi o càstig.

Tota la família s’ha d’implicar en la pràctica dels bons hàbits ali-
mentaris. Una alimentació sana és saludable per a tots els compo-
nents de la família.

Recomanacions d’estil de vida saludable
• Rentat de mans abans i després de cada menjada.

• Raspallat de dents com a mínim dues vegades cada dia, sobretot 
abans d’anar a jeure.

• Mantenir una actitud adequada per menjar.

• Horari de son adequat (8-10 hores).

• Ambient relaxat.

• Limitar les hores de televisió, de videojocs, d’ordinador, etc. a una 
hora i mitja al dia. Evitar de mirar la televisió durant les menjades.
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• Fer activitat física segons les recomanacions següents:

Punts estrella
• Fer cinc menjades al dia i evitar picar entre hores.

• La beguda habitual ha de ser l’aigua.

• Preparar el berenar a casa: entrepà, fruita.

• Consumir diàriament productes lactis per aconseguir un 
creixement adequat i per enfortir els ossos i les dents.

• Menjar de manera completa, variada i equilibrada, ja que 
cap aliment no conté per si sol tot allò que es necessita per 
estar ben alimentat.

• Consumir cada dia fruites i verdures.

• Programar el temps de televisió i augmentar les activitats a 
l’aire lliure amb els amics i/o la família.

• Practicar qualque esport regularment, ja que ajuda a sentir-
se millor.

• Tastar aliments nous i insistir de tant en tant en aquells que 
no ens hagin agradat anteriorment.

• Intentar menjar sempre en família i aprofitar per comentar 
com ha anat el dia.

aCtiVitatS MOdEradES
30 minuts, 5 dies per setmana
o bé
aCtiVitatS iNtENSES
20 minuts, 3 dies per setmana

aCtiVitatS dE FlEXiBilitat i EqUiliBri
de 3 a 7 vegades per setmana

aCtiVitatS dE FOrÇa
3 vegades per setmana

+ 

integrau l’activitat física en les rutines diàries

+ 
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Correcció:  1V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8F, 9F, 10V, 11V, 12F, 13F, 14F, 15V, 16F, 17V, 18V, 19F, 20V, 21F, 22V.

5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i folis.
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aCtiVitat 4.  llista d’activitats saludables i no saludables

Les persones participants, distribuïdes en grups petits, han d’asse-
nyalar com a vertader (V) o fals (F) cada una de les afirmacions de 
la llista següent. S’ha d’entregar una llista a cada grup petit i el 
portaveu ha d’anotar-hi les respostes; al final es fa una posada en 
comú.

Nota: aquesta activitat s’ha de 
fer depenent del temps. Es pot 
posposar fins al començament 

de la sessió següent.

LLISTA D’ESTILS DE VIDA SALUDABLES I NO SALUDABLES VERTADER FALS
1. Cal fer cinc menjades al dia.

2. Sopar abundantment és sa.

3. No cal fer un esmorzar complet.

4. L’aigua pot ser substituïda per begudes light.

5. S’ha de menjar amb moderació i de manera saludable.

6. Els aliments integrals tenen tantes calories com els refinats.

7. Una alimentació sana és saludable per a tota la família.

8. La pastisseria industrial no perjudica la salut.

9. Els aliments light es poden consumir lliurement.

10. S’ha d’evitar picar entre hores.

11. Es recomana un descans adequat, un mínim de 8-10 hores de son al dia.

12. Es pot menjar de pressa i compulsivament.

13. No és necessari raspallar-se les dents cada dia.

14. El sedentarisme (televisió, videojocs, ordinador...) no té conseqüències negatives per a la salut.

15. És aconsellable fer qualque exercici físic cada dia (30-60 minuts).

16. El consum habitual d’aliments hipercalòrics (menjar precuinat, aperitius, embotits, refrescs, 
llepolies...) no engreixa.

17. És imprescindible menjar fruita i verdura cada dia.

18. S’ha de fomentar un ambient relaxat durant les menjades.

19. No fa falta rentar-se les mans abans ni després de les menjades.

20. Convé fer activitats a l’aire lliure amb tota la família o amb amics.

21. El consum excessiu d’alcohol no és perjudicial per a la salut.

22. La pràctica regular d’exercici físic millora la salut física i mental.
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Els hàbits alimentaris del món occidental es caracteritzen, quanti-
tativament, per un consum excessiu d’aliments, superior en termes 
generals a les ingestes recomanades pel que fa a l’energia i als 
nutrients per al conjunt de la població i, qualitativament, per un 
tipus de dieta rica en proteïnes i greixos d’origen animal.

No hi ha cap aliment que contengui tots els nutrients essencials. 
Per gaudir de bona salut, l’organisme necessita tots els nutrients 
en les quantitats adequades.

SESSió 2. ALIMENTS: LA IMPORTÀNCIA 
DE LA VARIETAT I LA qUANTITAT
1. INTRODUCCIÓ

SESSió 2. VARIETAT i qUANTITAT  39

Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Reconèixer la importància que tenen la varietat i la quantitat 
dels aliments a fi de seguir una alimentació saludable.

•   Identificar els diferents grups d’aliments i saber quins en són 
els nutrients principals.

• Expressar i compartir amb el grup les seves vivències i creences 
amb relació a l’alimentació.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions/
exposició

GG 10 mn

Aliments saludables i menys 
saludables (activitats 2 i 3)

Mètode d’investigació a l’aula
Pluja d’idees
Tècnica expositiva / Discussió 
dirigida
Es proposa utilitzar una de les dues técniques.

Individual / GG

GP/GG

30 mn

30 mn

Importància de la varietat i la 
quantitat (activitat 4)

Tècnica expositiva/
Lliçó participada

GG 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions/ 
exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

GG: grup gran. GP: grup petit

S’ha de proposar que cada participant del grup apunti en un paper 
en blanc (cal facilitar bolígraf i paper a tothom) tots els aliments 
ingerits el dia anterior a la sessió. Una vegada que tothom hagi 
acabat d’escriure, d’un en un ho han de dictar al conductor, que ho 
ha d’anotar tot al paperògraf o en una cartolina grossa. Així com 
vagi anotant els aliments, els participants han de comentar si els 
aliments són saludables o poc saludables, si se’n pot menjar cada 
dia o si se n’ha de limitar la ingesta. Es pot aprofitar per fer una 
mica de debat sobre què pensa cadascú de cada aliment o grup 
d’aliments.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  ACOLLIMENT I recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  Pluja d’idees sobre aliments saludables i 
 aliments menys saludables
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S’ha de demanar a les persones participants que expressin quins fac-
tors han intervengut per considerar saludables uns aliments i menys 
saludables uns altres; el conductor ho ha d’anotar. Per acabar, el con-
ductor ha de fer un resum verbal de la discussió i ha de finalitzar la 
sessió afirmant que no hi ha aliments sans o insans, sinó proporcions 
i quantitats inadequades respecte a les necessitats individuals de nu-
trients. No es tracta d’aliments sans o insans, sinó d’una conducta 
d’alimentació més saludable o menys saludable. 

aCtiVitat 4.  lliçó ParticiPada

S’ha d’utilitzar com a suport de la lliçó la presentació de diapositi-
ves de la sessió 2 (el contingut es detalla a continuació):

aliMENtS: la iMpOrtàNCia dE la VariEtat i la qUaNtitat 
•  L’alimentació és un procés que consisteix en obtenir de l’entorn 

un conjunt de productes naturals o transformats que contenen 
substàncies químiques anomenades “nutrients”.

•  L’alimentació equilibrada és la que aporta tots els nutrients que 
el cos necessita, per mitjà del consum de la quantitat i de la varie- 
tat adequada d’energia, amb la finalitat de mantenir un estat de 
salut òptim i una capacitat de treball adequada.

•  Una alimentació equilibrada es basa en tres principis fonamentals:
- Cobrir les necessitats calòriques o energètiques de l’organisme.
- Aportar els requeriments nutricionals necessaris.
- Seguir una alimentació variada, és a dir, menjar aliments de 

tots els grups i en la quantitat adequada, a fi de garantir una 
aportació de nutrients que eviti possibles mancances.

•  No hi ha cap aliment que aporti tots els nutrients que l’organisme 
necessita. Si l’alimentació és variada, la vitamina, el mineral o la 
proteïna que faltin en algun aliment les aportarà un altre. No hi 
ha aliments insans, sinó proporcions o quantitats inadequades.

•  La dieta és una pauta determinada d’alimentació. En una die-
ta cal establir una pauta concreta de quantitats i de tipus d’ali-

aCtiVitat 3.  discussió dirigida sobre aliments 
 saludables i menys saludables



SESSió 2. VARIETAT i qUANTITAT  42

ments tenint en compte les distintes situacions i les persones a 
les quals estigui destinada: ancians, embarassades, esportistes, 
persones immunodeprimides, infants, etc. 

•  Per aconseguir la quantitat i el tipus d’aliment adequat, cal sa-
ber quins són els grups d’aliments i els nutrients principals que 
contenen.

A. LLet i deRivAts

•  Els lactis (llet, iogurts, formatges…) són una font important de 
proteïnes d’alta qualitat, de lactosa, de vitamines i de calci (mi-
neral importantíssim perquè es formin els ossos i les dents i per 
prevenir l’osteoporosi).

•  S’haurien de consumir de 2 a 4 racions de lactis al dia, depenent 
de l’edat i de l’estat fisiològic.

•  Entre la població adulta és recomanable el consum de lactis des-
natats, a causa de la menor aportació d’energia i el baix contin-
gut en àcids grassos saturats i colesterol.

B. CARn, Peix i ous

•  La carn és una font important de proteïnes d’alt valor biològic, 
de vitamina B12, potassi, fòsfor i zinc. La carn conté ferro d’al-
ta biodisponibilitat i, a més, augmenta l’absorció del ferro dels 
cereals i dels llegums. D’aquesta manera, combinant aquests ali-
ments es pot aconseguir un plat més nutritiu.

•  És convenient el consum de 100-125 grams de carn 3 o 4 vegades 
per setmana.

•  A causa del contingut en greixos saturats, és molt important 
triar la part magra de la carn i retirar-ne el greix visible abans 
de cuinar-la.

GRUP D’ALIMENTS NUTRIENTS PRINCIPALS
Llet i derivats Proteïnes i calci

Carn, peix i ous Proteïnes i greixos

Pa, pasta, cereals, fècules i llegums Glúcids complexos i fibra

Verdures i hortalisses Fibra, vitamines i minerals

Fruita Glúcids simples, vitamines, minerals i fibra

Sucres, dolços i begudes ensucrades Glúcids simples

Olis i greixos Greixos

Aigua 
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•  Els embotits grassos s’han de consumir només ocasionalment, ja 
que aporten gran quantitat de greixos saturats, colesterol i sodi, 
que poden afectar el sistema cardiovascular.

•  El peix és una bona font de proteïnes de gran qualitat, amb mol-
ta vitamina D i iode. El peix blau (tonyina, arengada, sardina, 
verat, salmó, anguila, bonítol, llampuga, etc.) és molt ric en àcids 
grassos poliinsaturats omega-3. Aquests greixos redueixen el co-
lesterol dolent (LDL), abaixen els nivells de triglicèrids i són pre-
cursors de substàncies que tenen una important acció preventiva 
de les malalties cardiovasculars. Convé menjar de 3 a 4 racions de 
peix cada setmana i alguna d’elles ha de ser de peix blau. 

•  El marisc és una gran font de vitamines, minerals, ferro, iode, 
fluor i zinc. També té un contingut alt de proteïnes i és baix en 
sodi, calories i greixos saturats.

•  Els ous són un aliment de gran interès nutricional perquè apor-
ten proteïnes de gran qualitat, vitamines i minerals. El blanc de 
l’ou té fonamentalment proteïnes i el vermell conté greixos. El 
consum de 3 o 4 ous per setmana és una bona alternativa a la 
carn o al peix, perquè tenen qualitats nutritives similars.

C. PA, PAstA, CeReALs, fèCuLes i LLeguMs

• Els llegums (mongetes, pèsols, ciurons, faves i llenties) aporten 
hidrats de carboni complexos, fibra, vitamines, minerals i prote-
ïnes d’origen vegetal. Si es combinen llegums i cereals se n’obté 
una aportació de proteïnes de més qualitat, ja que en combinar 
ambdós tipus d’aliments augmenta el valor proteic. Es recomana 
consumir-ne de 2 a 4 racions per setmana.

• Els cereals (blat de moro, blat, arròs, ordi, sègol i civada) aporten 
hidrats de carboni complexos i han de constituir la base de l’ali-
mentació, ja que són una font d’energia important. Els aliments 
que contenen cereals són el pa, la pasta, l’arròs i els cereals d’es-
morzar.

• Els aliments integrals (pasta, arròs, pa, farines) són més rics en 
fibra, vitamines i minerals que els refinats.

• Les patates tenen un alt contingut en hidrats de carboni.

d. veRduRes i hoRtALisses 

• Són una font important de vitamines, minerals, fibra i antioxi-
dants, per la qual cosa és recomanable consumir-ne cada dia. 
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• La millor manera d’aprofitar totes les vitamines i els minerals de 
les verdures és menjar-les crues. Si es bullen, cal tenir en compte 
que a l’aigua queden molts minerals; en canvi, si es couen al va-
por mantenen la majoria dels nutrients.

e. fRuites

• Les fruites aporten aigua, sucres, vitamines, minerals i fibra. En 
canvi, els sucs aporten només vitamines i minerals, i els manca la 
major part de la fibra que aporta la fruita sencera. 

• És important consumir cada dia almenys una fruita rica en vitami-
na C (cítrics, kiwi, maduixes, etc.).

• Les fruites dessecades (prunes, castanyes, panses, dàtils) es carac-
teritzen perquè tenen menys contingut d’aigua i un alt contin-
gut energètic, d’àcids grassos insaturats (omega-3 i omega-6) i 
de fibra. Són una font de proteïnes i de lípids d’origen vegetal.

• Caldria consumir un mínim de 3 peces de fruita al dia, preferent-
ment fresca.

f. suCRes, doLços i Begudes ensuCRAdes

• Els sucres d’absorció ràpida, com ara el sucre de taula i la mel, són 
aliments superflus, i per això no és necessari consumir-ne. 

• El consum d’aquests sucres ha de ser moderat, ja que un gran 
consum pot afavorir l’increment del pes i produir càries dental.

g. oLis i gReixos

• Els olis s’han de consumir amb moderació, a causa de l’elevada 
aportació calòrica. 

• Són molt més saludables els greixos d’origen vegetal —sobre-
tot l’oli d’oliva verge— que els d’origen animal. Es recomana 
especialment consumir oli d’oliva verge, tant per cuinar com per 
trempar les amanides.

• Els greixos poden ser saturats o insaturats. En general, els grei-
xos saturats procedeixen en un percentatge molt alt d’aliments 
com ara la carn, la mantega i els pastissos industrials. Abusar-ne 
incrementa el risc de patir determinades malalties, especialment 
les cardiovasculars.

• Els greixos insaturats tenen un perfil saludable: n’hi ha de mo-
noinsaturats (oli d’oliva) i de poliinsaturats; aquests es poden 
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5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives per a presentacions de 
PowerPoint®.

• Paperògraf o cartolines grosses.
• Pissarra.
•  Bolígrafs i fulls.
• Fotocòpies del còmic.

classificar en omega-6, presents a l’oli provinent de llavors (gira-
sol, blat de moro i soja), i omega-3, que es troben en les nous i en 
el peix, especialment en el blau. Els greixos poliinsaturats són els 
que provoquen una reducció important del risc cardiovascular.

• L’oli d’oliva, que és un greix monoinsaturat, té una gran capa-
citat calòrica —com qualsevol greix—, però addicionalment té 
altres efectes biològics característics: el més important és que 
afavoreix l’elevació del colesterol beneficiós (HDL) i redueix el 
colesterol perjudicial (LDL). Els greixos poliinsaturats també re-
dueixen l’LDL, però ho fan disminuint alhora l’HDL. Per tant, el 
consum d’oli d’oliva produeix la combinació més desitjable del 
colesterol plasmàtic i per això es considera el greix idoni per pre-
venir les malalties cardiovasculars.

h. AiguA

• L’aigua és el nutrient més essencial i abundant del cos humà: 
aproximadament entre el 60 % i el 70 % de la massa corporal 
és aigua. És imprescindible per al manteniment de la vida, ja 
que totes les reaccions químiques del cos tenen lloc en un medi 
aquós. De fet, una persona pot estar diverses setmanes sense 
menjar aliments, però difícilment resisteix més de tres dies sense 
líquids. 

• Es recomana consumir, en general, entre un litre i dos litres d’ai-
gua al dia. A més, el consum adequat d’aigua ajuda a prevenir 
el restrenyiment.
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Segons demostra la ciència moderna, a través dels segles els medi-
terranis han aconseguit configurar un estil de vida i un dels models 
alimentaris més saludables. 

La dieta mediterrània tradicional és una rica herència cultural que 
va néixer de la confluència geogràfica, històrica, antropològica i 
cultural de tres continents: Àfrica, Àsia i Europa. A partir de la sim-
plicitat i la varietat, en un entorn hospitalari i climatològicament 
temperat, va sorgir una de les combinacions d’aliments més equili-
brada, completa i saludable del planeta.

Els beneficis de la dieta mediterrània per a la salut varen ser descrits 
inicialment entre els anys 1958 i 1964 pel Dr. Ancel keys i pels seus 
col·laboradors en l’anomenat “Estudi dels set països”, en el qual 
es descrigué el paper d’aquesta dieta en la malaltia coronària. Els 
hàbits alimentaris a l’àrea mediterrània els varen cridar l’atenció 
com a conseqüència de la constatació que als països mediterranis 
la incidència de malalties coronàries era significativament menor 
que als països del nord d’Europa.

SESSió 3. LA DIETA MEDITERRÀNIA
1. INTRODUCCIÓ
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Els participants han d’assolir els objectius següents:

•   Identificar les característiques de la dieta mediterrània.

•   Proposar adaptacions dels seus hàbits alimentaris a la dieta 
mediterrània.

•  Elaborar el seu propi pla d’alimentació basat en els coneixements 
dels avantatges de seguir una dieta mediterrània.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions:
exposició

GG 10 mn

Aliments que componen
la dieta mediterrània 
(activitat 2)

Mètode de recerca a l’aula:
pluja d’idees

Individual / GG 30 mn

La dieta mediterrània 
(activitat 3)

Mètode de recerca a l’aula:
graella

GP/GG 30 mn

Decàleg de la dieta 
mediterrània 
(activitat 4)

Tècnica expositiva:
lliçó participada

GG 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
expositiva, ronda d’opinions

GG 10 mn

1

2

3

4

5

GG: grup gran. GP: grup petit

Cada persona del grup ha d’anotar en un paper tots els aliments 
que normalment formen part de la seva alimentació diària. En aca-
bar ho han d’exposar en una ronda d’intervencions i l’educador ha 
d’anotar-ho en el paperògraf. A mesura que hi vagi apuntant els 
aliments, tots els components del grup han de comentar si formen 
part o no de la dieta mediterrània.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acollida i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  Pluja d’idees: aliments que comPonen
 la dieta mediterrània
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Correcció: 1F, 2V, 3V, 4F, 5V, 6V, 7V, 8F, 9F, 10V
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aCtiVitat 3.  la dieta mediterrània

S’ha de proporcionar a les persones participants —dividides en dos o 
tres subgrups— una llista amb afirmacions diverses relacionades amb 
les propietats dels aliments que formen part de la dieta mediterrà-
nia. En la reixeta preparada per a aquesta activitat cada subgrup ha 
de senyalar si són vertaderes o falses. En acabar, el portaveu de cada 
subgrup n’ha d’exposar les conclusions; finalment, es fa una posada 
en comú, una discussió i se n’extreuen les conclusions.

TEST SOBRE LA DIETA MEDITERRÀNIA VERTADER FALS
1. Els aliments molt processats són els més adequats per a la dieta.

2. Es recomana consumir cinc racions de fruites i verdures al dia

3. Fer cada dia un exercici físic adaptat a les necessitats de cadascú és molt important per   
conservar una bona salut.

4. Es recomana consumir peix blau com a màxim una o dues vegades a la setmana.

5. Cal consumir diàriament productes lactis, principalment iogurt i formatges.

6. El consum diari de pasta, arròs i cereals en general és imprescindible a causa de la seva 
composició rica en hidrats de carboni, ja que aporten una part important de l’energia 
necessària per a les activitats diàries.

7. El vi és un aliment tradicional en la dieta mediterrània que pot tenir efectes perjudicials per a 
la salut, però que pot consumir-se amb moderació i en el context d’una dieta equilibrada.

8. Consumir freqüentment carn vermella és bo per a la salut, i per això han de formar part de la 
dieta habitual.

9. El consum d’ous tres o quatre vegades a la setmana no és beneficiós per a la salut ja que no 
representen una bona alternativa a la carn ni al peix.

10. Les fruites són aliments molt nutritius i són una alternativa molt saludable per als berenars.

aCtiVitat 4.  decàleg de la dieta mediterrània

1. utiLitzAR L’oLi d’oLivA CoM A PRinCiPAL gReix d’AddiCió

•  En la dieta mediterrània l’oli d’oliva és un dels pilars, no sola-
ment per les característiques sensorials i la bona acceptació, sinó 
també pels beneficiosos efectes demostrats per a la salut.

•  L’oli d’oliva es classifica principalment en tres grups, segons el 
procés al qual ha estat sotmès: oli d’oliva verge, oli d’oliva re-
finat (processat a partir d’olis d’oliva verges de menor qualitat 
per mitjà de tècniques de refinament, com la neutralització, la 
descoloració i la desodoració) i oli de pinyolada d’oliva (obtingut 
bàsicament de la sansa, és a dir, dels residus de l’oliva produïts 
després de l’elaboració dels olis esmentats).
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•  És un aliment ric en vitamina E, en betacarotens i en un tipus 
de greix vegetal (monoinsaturat) que li confereixen propietats 
cardioprotectores.

• Aquest aliment representa un tresor de la dieta mediterrània i ha 
perdurat a través dels segles en els costums gastronòmics.

2. ConsuMiR vegetALs en ABundànCiA: fRuites i veRduRes

•  Les verdures, les hortalisses i les fruites són la font principal de vi-
tamines, minerals i fibra de la dieta i hi aporten una gran quan-
titat d’aigua.

•  És molt important consumir-ne cada dia: la quantitat recomana-
da són cinc racions entre fruites i verdures.

•  Gràcies a l’alt contingut en antioxidants i fibra, poden contribu-
ir a prevenir algunes malalties cardiovasculars i alguns tipus de 
càncer, entre d’altres problemes de salut.

3. ConsuMiR LLeguMs

•  Els llegums més característics de la dieta mediterrània són les 
llenties, els ciurons i les mongetes.

•  L’aportament de nutrients —com ara les proteïnes d’alt valor bi-
ològic, els hidrats de carboni complexos, les vitamines, els mine-
rals i la fibra— i l’escàs contingut gras els confereixen un impor-
tant interès nutricional en l’alimentació humana.

•  Es recomana un consum de 2-4 racions per setmana.

4. ConsuMiR fRuitA seCA

•  Les fruites seques més característiques de la dieta mediterrània 
són les avellanes, els pinyons, les ametles, les nous, les castanyes 
i els pistatxos o festucs.

•  Contenen substàncies valuoses per a la nutrició humana, com 
ara proteïnes, fibra vegetal i greixos insaturats, amb nivells alts 
d’àcids grassos essencials, minerals i vitamines (especialment A, 
B1, B2 i E).

•  Es recomanen de 3 a 7 racions de fruita seca per setmana per a 
adults sans sense obesitat ni excés de pes.

5. eL PA i eLs ALiMents PRoCedents deLs CeReALs (PAstA, AR-
Ròs i eLs seus PRoduCtes integRALs) hAn de foRMAR PARt 
de L’ALiMentACió diàRiA
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•  El consum diari de pasta, arròs i cereals en general és imprescin-
dible a causa de la composició rica en hidrats de carboni.

•  Aporten una part important de l’energia necessària per a les ac-
tivitats diàries.

•  Els productes integrals aporten més fibra, minerals i vitamines.

6. ConsuMiR diàRiAMent PRoduCtes LACtis, PRinCiPALMent 
ioguRt i foRMAtges

•  Cal destacar que, des del punt de vista nutricional, els productes 
lactis són excel·lents fonts de proteïnes d’alt valor biològic, mi-
nerals (calci, fòsfor, etc.) i vitamines.

•  El consum de llets fermentades (iogurt, etc.) s’associa a certs be-
neficis per a la salut perquè contenen microorganismes vius ca-
paços de millorar l’equilibri de la flora intestinal.

7. ConsuMiR CARn veRMeLLA AMB ModeRACió i, si Pot seR, 
CoM A PARt de guisAts i ALtRes ReCePtes

•  Les carns contenen proteïnes, ferro i greix animal en quantitats 
variables. El consum excessiu de greixos animals no és bo per a 
la salut. Per tant, se’n recomana el consum en quantitats petites 
sempre que sigui possible, i millor si són magres i formen part de 
plats a base de verdures i cereals.

•  Les carns han de ser processades en quantitats petites i com a 
ingredients d’entrepans i de plats.

8. ConsuMiR Peix en ABundànCiA i ous AMB ModeRACió

•  Es recomana consumir peix blau com a mínim una o dues ve-
gades a la setmana, ja que el greix d’aquest —encara que sigui 
d’origen animal— té propietats molt semblants al greix d’origen 
vegetal i s’hi atribueix propietats protectores contra les malalties 
cardiovasculars.

•  Els ous són rics en proteïnes de molt bona qualitat, greixos i mol-
tes vitamines i minerals, la qual cosa els converteix en un aliment 
molt complet. Consumir ous tres o quatre vegades a la setmana 
és una bona alternativa a la carn o al peix.

9. fRuitA fResCA CoM A PostRes hABituALs i oCAsionALMent 
doLços i LACtis

•  La fruita fresca ha de ser les postres habituals de les menjades 
principals, molt per davant dels dolços.
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•  Les fruites són aliments molt nutritius que aporten color i sabor 
a l’alimentació diària i que es converteixen també en una alter-
nativa molt saludable per als berenars del mitjan matí i de l’ho-
rabaixa.

10. L’AiguA CoM A BegudA fonAMentAL de LA dietA Medi-
teRRàniA i eL vi de MAneRA ModeRAdA i A Les MenjAdes 
PRinCiPALs

•  L’aigua és fonamental en la dieta.

•  El vi és un aliment tradicional en la dieta mediterrània que pot 
tenir efectes beneficiosos per a la salut, però que s’ha de consu-
mir amb moderació i en el context d’una dieta equilibrada.

A part d’aquests deu consells alimentaris, s’hi ha d’afegir que els 
aliments poc processats, frescs i locals són els més adequats. És im-
portant aprofitar els productes de temporada ja que, sobretot en el 
cas de les fruites i les verdures, permet consumir-los en el seu millor 
moment pel que fa a l’aportació de nutrients i a l’aroma i al sabor.

A banda d’això, per conservar una bona salut és molt important 
mantenir-se físicament actiu i fer cada dia un exercici físic adaptat 
a les necessitats de cadascú.

5. MATERIAL NECESSARI

• Bolígrafs i folis.
• Ordinador i projector de diapositives per a presentacions de 

PowerPoint®.
• Paperògraf o cartolines grans.
• Pissarra.
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Per cobrir les necessitats diàries d’energia i nutrients és important 
variar el tipus d’aliments al llarg del dia. El fet de menjar més ve-
gades —cinc vegades al dia— i en quantitats menors contribueix 
a conservar un pes estable i manté els nivells de glucosa i de lípids 
a la sang. A més, hi ha més oportunitats de prendre diversos tipus 
d’aliments i, així, equilibrar la dieta.

Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

•   Entendre la necessitat de seguir una dieta variada i equilibrada 
distribuint les menjades al llarg del dia, amb la participació de la 
família.

•   Identificar els desavantatges del consum habitual de llepolies i 
de menjar precuinat.

•   Aprendre diferents maneres de celebrar aniversaris i altres festes 
amb productes saludables.

SESSió 4. DISTRIBUCIÓ DE LES
MENJADES AL LLARG DEL DIA.
HÀBITS I RECOMANACIONS SALUDABLES, CONSELLS PRÀCTICS. 
FESTES I ANIVERSARIS. LLEPOLIES I MENJAR RÀPID

1. INTRODUCCIÓ
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2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i record de la 
sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10 mn

Distribució de menjades i 
menú equilibrat 
(activitats 2 i 3)

Mètode per desenvolupar 
habilitats

Activitat 1: puzle

Activitat 2: fotopuzle

Es proposa utilitzar una de les dues tècniques, 
triada per l’educador

Indiv/GG

Indiv/GG

15 mn
15 mn

Avantatges i desavantatges 
a l’hora de seguir una dieta 
equilibrada (activitat 4)

Mètode d’investigació a l’aula: 
graella

Indiv/GG 30 mn

Estils de vida i hàbits familiars 
(activitats 5 i 6)

Mètode d’anàlisis

Activitat 4: cas
Mètode per desenvolupar 
habilitats

Activitat 5:  joc de rol

Es proposa utilitzar una de les dues tècniques, 
triada per l’educador

GP/GG

GG

30 mn

30 mn

Distribució de les menjades 
i hàbits (activitat 7)

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 15 mn

Celebracions i aniversaris 
saludables (activitats 8 i 9)

Mètode per desenvolupar 
habilitats

Activitat 6: diferències
Tècnica d’investigació a l’aula / 
Phillips 66

Activitat 7: llepolies

Es proposa utilitzar una de les dues tècniques, 
triada per l’educador

Indiv/GG

GP/GG

10 mn

20 mn

Celebracions i aniversaris 
saludables, llepolies i 
menjar ràpid (activitat 10) 

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 10 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

5

6

7

8
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GG: grup gran. GP: grup petit
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A DIARI

CADA SETMANA

OCASIONALMENT

Per treballar la distribució dels aliments podem utilitzar una pi-
ràmide buida on els participants del grup puguin aferrar els ali-
ments i aprendre a distribuir-los segons la freqüència de consum 
recomanada.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  Puzle



   AVANTATGES    DESAVANTATGES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Per treballar la distribució dels aliments al llarg d’un dia cal anar 
aferrant els aliments dels diferents grups en una plantilla amb els 
dies de la setmana, a fi d’aconseguir un menú setmanal equilibrat.

Cada membre del grup ha d’emplenar la graella amb els avantatges 
i els desavantatges a l’hora de seguir una dieta saludable. Després 
s’ha de comentar en grup.

aCtiVitat 3.  fotoPuzle

aCtiVitat 4.  graella

DIA DE LA 
SETMANA:

BERENAR
DEL MATÍ

BERENAR
DE MITJAN MATÍ

DINAR

BERENAR
DE L’HORABAIXA

SOPAR
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Sona el despertador a casa de la família Mateu: és hora de llevar-se 
i de començar un nou dia. Com cada dia, n’Aina, cansada, desperta 
els seus fills (na Maria, de 10 anys, i en Toni, de 6). “Maria, Toni, aixe-
cau-vos!” diu la mare. “Aviat, que farem tard! Queden vint minuts 
per partir!”.

Mentrestant, n’Aina prepara uns tassons de llet amb Cola-Cao Com-
plet i els hi duu a l’habitació. Després els ajuda a vestir-se i els pre-
para per sortir: agafa un Bollycao i un suc envasat perhom. N’Aina 
parteix sense berenar, acompanya els nins a escola —on queden a 
dinar— i se’n va cap a la feina.

Després de la seva jornada laboral se’n va a casa, menja qualque 
cosa ràpidament i va a cercar els nins a escola. Quan en tornen, na 
Maria recull la cuina, prepara uns entrepans de Nocilla i tots dos 
nins es posen a fer els deures.

La mare entra a l’habitació d’ells a les 8 del vespre per veure com 
tenen els deures i els troba jugant amb l’ordinador. “Però, què feis?! 
Heu acabat els deures? A la dutxa, tot d’una, que hem de sopar!”.

N’Aina, que està esgotada, prepara unes hamburgueses amb pata-
tes; així té l’èxit assegurat. Na Maria i en Toni sopen mirant la televi-
sió; hi fan una sèrie molt bona, i en l’intermedi emeten un anunci de 
menjar ràpid. En Toni li diu a la mare: “Mare, mira quina pizza més 
bona! Diuen que és light i, a més, regalen un joc d’ordinador”.

Per acabar, na Maria menja una fruita com a postres, però a en Toni 
no li agrada i menja un flam. N’Aina i el seu home sopen mirant el 
telenotícies i després se’n van a jeure.

• Considerau que aquesta situació és freqüent?

• Quins són els hàbits no saludables que s’hi detecten i com es poden 
canviar? 

• Quins són els hàbits saludables que s’hi observen?

aCtiVitat 5.  cas relacionat amb els estils de vida:
 el cas de la família mateu
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Per entrenar habilitats i desenvolupar la capacitat d’actuar en 
situacions reals, s’ha de representar un dinar familiar en el qual 
s’han d’exagerar els aspectes en què es vulgui treballar.

a. diStriBUCió dE lES MENJadES al llarG dEl dia
L’organisme necessita recuperar l’energia periòdicament i per això 
és recomanable fer 4-5 menjades al llarg del dia, a part que afavo-
reix la incorporació dels aliments i equilibra la dieta.

esmorzar (berenar del matí)
•  És necessari començar el dia amb una menjada completa, ja que 

passam 7 o 8 hores de dejuni durant la nit i el cos està sota mí-
nims pel que fa a energia.

•  Ha d’aportar el 20 % dels nutrients i de l’energia total diària.

•  Un esmorzar complet contribueix a obtenir els avantatges següents:
- Aportació de nutrients més adequada.
- Equilibri de la ingesta al llarg del dia.
- Prevenció de l’obesitat.
- Millora del rendiment intel·lectual i físic en les tasques escolars 

i en la feina diària.

•  Un esmorzar complet ha d’incorporar els aliments següents:
- Lactis: llet, iogurt, formatge, etc.
- Cereals: pa, cereals sense sucre afegit, pastisseria feta a casa.
- Fruita o suc natural. 
- Es pot complementar amb altres aliments proteics: cuixot, ous 

i fruita seca. 

aCtiVitat 6.  joc de rol (ROLE PLAYING)

aCtiVitat 7.  eXPosició ParticiPada

esMoRzAR + BeRenAR MitjAn MAtÍ

dinAR

BeRenAR

soPAR

30%

30%15%

25%
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•  És necessari dedicar entre 15 i 20 minuts a l’esmorzar; per això, 
cal aixecar-se amb prou temps per ocupar-se abans de la higiene 
personal i així tenir més sensació de gana. És recomanable pren-
dre l’esmorzar en companyia i mastegar bé el menjar.

•  S’ha de prendre sense presses i cal evitar de fer altres activitats, 
com ara mirar la televisió.

Berenar de mitjan matí:
•  Ha d’aportar el 10 % dels nutrients i de l’energia total diària.

•  Convé no passar moltes hores sense menjar. El berenar de mitjan 
matí no ha de llevar la gana del dinar. Es recomana una peça de 
fruita, un entrepà petit o un iogurt.

dinar:
•  És la presa d’aliments principal durant el dia i és un moment ido-

ni per reunir tota la família i afavorir l’aprenentatge dels hàbits 
bàsics d’alimentació. Per això s’hi ha de proporcionar un clima 
tranquil, sense interferències (televisió, ràdio, telèfons mòbils, 
etc.) perquè aquest moment sigui agradable i s’hi pugui xerrar.

•  És una menjada important i ha d’aportar el 30 % dels nutrients 
i de l’energia diària total. Seria recomanable incorporar-hi ali-
ments dels diferents grups de la piràmide. 

•  Un dinar complet ha d’incorporar els aliments següents:
- Cereals: arròs, pasta, pa / tubercles: patata.
- Aliments proteics: carn, ous, llegums.
- Verdura crua o cuinada i fruita.
- Aigua.
- El greix més recomanable és l’oli d’oliva.

•  Habitualment es recomana menjar un primer plat amb aliments 
del grup dels cereals (pasta, arròs, patates...) acompanyats de 
verdures. El segon plat ha de ser de carn poc grassa o peix blanc 
o blau, a la planxa, al forn, bullit, estofat, a la papillota... o tam-
bé ou bullit, en truita, remenat o passat per aigua. El segon plat 
pot anar acompanyat de cereals, verdura crua o cuinada.

•  Si es menja un plat únic, hauria de contenir cereals/tubercles, 
carn/peix/ous/llegums i verdura.

•  El temps dedicat al dinar no hauria de ser inferior a 20 minuts ni 
superior a 45 minuts.
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Berenar de l’horabaixa:
•  Fer una petita menjada l’horabaixa ajuda a complementar la di-

eta i a prendre un sopar més lleuger. Pot consistir en una peça 
de fruita, un suc natural, llet, iogurt o un entrepà (cal deixar la 
brioixeria per a ocasions especials). 

sopar:
•  El sopar ha d’aportar el 25 % dels nutrients i de l’energia diària 

total.

•  És generalment la darrera menjada del dia i cal consumir els ali-
ments de la piràmide que no s’hagin consumit durant el dia, es-
pecialment en el dinar, però ha de ser més lleuger que aquest.

•  És aconsellable prendre’l una hora abans d’anar a jeure, com a 
mínim.

freqüència de consum recomanada i racions de cada aliment

ALIMENTS FREqÜèNCIA RACIONS MESURES CASOLANES
Pasta, arròs
Pa
Patata
Cereals d’esmorzar

4-6 racions 
al dia

60-80 g pasta, arròs
60-80 g pa
150-200 g patata
30-40 g cereals

1 plat
1 llesca de pa pagès
3-4 llesques de pa de barra
1 patata

Verdura ≥ 2 racions 
al dia

150-200 g 1 plat

Fruita ≥ 3 racions 
al dia

120-200 g 1 peça mitjana, 1 tassa de 
cireres, 2 tallades de meló

Llet
Iogurt
Formatge

2-4 racions 
al dia

200 ml llet
2 iogurts
30-40 g formatge curat
100-120 g formatge fresc

1 tassó
2 unitats
2-3 tallades
1 part

Oli d’oliva 3-6 racions 
al dia

10 ml 1 cullerada sopera

Peix i marisc 3-4 racions
per setmana

125-150 g 1 filet

Carn magra 3-4 racions
per setmana

100-125 g 1 filet
¼ pollastre o conill

Ou 3-4 racions
per setmana

60-120 g 1-2 ous

Llegums 2-4 racions
per setmana

60-80 g en cru 1 plat

Fruita seca 3-7 racions
per setmana

20-30 g 1 grapada

Aigua 4-8 racions
al dia

200 ml 1 tassó

Activitat física Diària 30 minuts Caminar, bicicleta

Font: Guia d’alimentació saludable. Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum.
http://e-alvac.caib.es/ 
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La piràmide de la salut
http://e-alvac.caib.es/

B. HàBitS a taUla
Les persones, sobretot els infants, aprenen a relacionar-se amb el 
menjar a través dels costums alimentaris que veuen a casa. Es reco-
manen els hàbits següents a taula:

•  Fer la majoria de les menjades en companyia, ja que són opor-
tunitats per aprendre i relacionar-se. Evitar mirar la televisió 
mentrestant.

•  Evitar d’utilitzar els aliments com a càstig o premi.

•  Fer les menjades del dia respectant els horaris i evitar preparar 
els aliments a darrera hora.

•  No forçar a acabar-se el menjar.

•  Rentar-se les mans abans i després de cada menjada.

•  Parar taula amb tot allò necessari (plats, tassons, torcaboques...).

•  Utilitzar correctament els coberts adequats per a cada tipus d’aliment.

•  Mastegar a poc a poc.
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•  Seure amb una bona postura.

•  Col·laborar a desparar la taula.

•  Rentar-se les dents després de cada menjada, sobretot després 
del sopar.

Per entrenar l’àrea d’habilitats cognitives i afectives.

Descobriu les diferències entre les dues festes d’aniversari i extreis-ne 
les vostres conclusions

aCtiVitat 8.  les set diferències

Font: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Educación y Consumo. Alimentación saludable. Guía para las familias. 2007

Per treballar totes les àrees, a fi d’expressar, organitzar i compartir 
coneixe ments i posteriorment analitzar-los s’ha d’aplicar la tècni-
ca Phillips 66: es proposa al grup que es divideixi en grups de sis 
persones i que durant sis minuts expressin idees sobre les llepolies. 
Qualcú del grup recull les idees i les presenta al grup gran.

Posteriorment es poden analitzar els factors negatius i els positius 
que es considera que tenen les llepolies.

aCtiVitat 9.  les llePolies
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aCtiVitat 10.  eXPosició ParticiPada

•  Els aniversaris són una oferta contínua d’aliments atractius per 
als infants. Però, des del punt de vista de la nutrició, les llepolies 
són a la punta de la piràmide dels aliments i es consideren de 
consum ocasional. És difícil canviar aquests aliments a les festes, 
però una opció seria substituir els refrescos per batuts i moltes 
de les llepolies per macedònia de fruites i sucs naturals.

•  El més important a les festes és oferir diversos jocs i l’atenció dels 
adults.

•  Les llepolies són un conjunt de productes dolços i salats de for-
mes i gustos diversos de poc interès nutricional i que és habitual 
prendre a qualsevol hora del dia:
• Llepolies i dolços. 
• Xocolates, cacau i sucre.
• Aperitius.
• Refrescos , sucs i gelats.
• Brioixeria i galetes.

•  Aporten moltes calories, ja que contenen molts sucres i greixos, 
però no contenen nutrients essencials. És a dir: engreixen però 
no alimenten. 

•  Abusar-ne pot tenir conseqüències indesitjables:
• Inapetència.
• Càries.
• Obesitat.
• Ennuegaments .
• Al·lèrgies.

•  És aconsellable rentar-se les dents després de menjar llepolies.

•  L’anomenat “menjar ràpid” (hamburgueses, entrepans de salsit-
xa de Frankfurt, pizzes, etc.) és de consum habitual entre infants 
i adolescents. Té com a característiques una preparació senzilla 
i un consum fàcil, però pot aportar un alt contingut de calories, 
proteïnes i greixos. Se n’hauria de consumir esporàdicament.
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5. MATERIAL NECESSARI

• Aula.
• Ordinador.
• Paperògraf.
• Piràmide buida.
• Retoladors de colors.
• Adhesius d’aliments.
• Puzle per treballar la dieta equilibrada
• Guix.
• Pissarra.
• Fulls.
• Ordinador i projector de diapositives
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Entenem per requeriment nutricional la quantitat d’un nutrient 
que cada persona necessita ingerir per mantenir les funcions orgà-
niques, per créixer i desenvolupar-se i per impedir l’aparició de la 
deficiència amb relació a aquest nutrient.

Per poder estendre aquest concepte a la població cal parlar d’in-
gestes recomanades, que proposen les quantitats mitjanes de nu-
trients considerades adequades per a les persones sanes, d’acord 
amb els coneixements científics actuals. S’estableixen per grups 
d’edat, per sexes i també segons les situacions fisiològiques especi-
als, com ara l’embaràs i la lactància.

Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

•   Identificar les necessitats nutricionals dels membres que compo-
nen la seva família depenent de l’edat (infantesa, adolescència, 
edat adulta, vellesa).

•   Reflexionar sobre els diferents factors que influeixen en la seva 
alimentació.

SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSI-
TATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP 
D’EDAT
1. INTRODUCCIÓ
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2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori de 
la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions / 
exposició

GG 10 mn

Necessitats nutricionals 
segons el grup d’edat 
(activitat 2)

Exposició participada GG 30 mn

Diferències i similituds en 
l’alimentació en cada etapa 
de la vida (activitats 3 i 4)

Mètode d’investigació a l’aula / 
Philips 66

Mètode de desenvolupament 
d’habilitats / Puzle de la piràmide 
de la salut
Es proposa utilitzar una de les dues activitats.

GP/GG 30 mn
 

30 mn 

Factors que influeixen en 
l’alimentació (activitat 4)

Joc de rol (rol playing) GG 30 mn

Tècnica per desenvolupar 
habilitats i la capacitat 
d’actuar

Puzle GG 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions/ 
Exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

5

6

a. qUiN apOrtaMENt d’ENErGia i NUtriENtS ES NECESSita al llarG 
dEl dia?
Els aliments s’han de distribuir al llarg del dia perquè el cos ten-
gui els nutrients necessaris depenent de les seves exigències. Les 
recomanacions nutricionals s’han d’adaptar a les diferents etapes 
de la vida i a les característiques de cada persona. Cal respectar els 
gusts personals tan com sigui possible, perquè hi ha moltes maneres 
d’alimentar-se, tot i que només una de nodrir-se.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  els nutrients y les necessitats nutricionals  
 segons el gruP d’edat
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GG: grup gran. GP: grup petit
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eneRgiA
Tots els aliments aporten calories en major o menor grau, depenent 
del contingut en nutrients. En consumir aquests aliments s’allibe-
ren les calories en forma d’energia, la qual cosa ens permet créi-
xer, treballar, fer esport, etc. Aquest aportament d’energia ha de 
cobrir totes les despeses de l’organisme: les energètiques, les que 
permeten el creixement i les relacionades amb l’activitat física.

nutRients
Cal distribuir l’energia de manera que l’alimentació sigui equili-
brada i que contengui tots els nutrients necessaris; per tant, la dis-
tribució dels nutrients ha de ser així:

•  Els hidrats de carboni han de representar entre el 50 % i el 60 % 
del total de calories de la dieta. Com que són nutrients essenci-
als per cobrir les necessitats de l’organisme, el consum d’aquests 
s’ha d’adequar a l’edat i al grau d’activitat física.

•  Els greixos han d’aportar entre el 30 % i el 35 % del total de 
calories de la dieta, encara que cal reduir el consum de greixos 
saturats i augmentar-ne el d’insaturats d’origen vegetal, sobre-
tot l’oli d’oliva.

•  Les proteïnes han d’aportar entre el 12 % i el 15 % del total de les 
calories, però cal combinar les proteïnes d’origen animal i les d’ori-
gen vegetal. Les necessitats de proteïnes depenen del pes corporal 
de cada persona, però són especialment altes durant els períodes 
de creixement, com en el cas dels lactants o durant la pubertat.

vitAMines
Les vitamines són substàncies nutritives que estan dissoltes als ali-
ments, a l’aigua o al greix de composició. Per aconseguir l’aporta-
ment necessari de totes les vitamines cal mantenir una alimentació 
variada, amb una gran quantitat de fruites i verdures.

Vitamina A

La deficiència subclínica d’aquesta vitamina és la més freqüent. És 
necessària per al transport del ferro. Les millors fonts d’aquesta 
vitamina són la llet i els productes lactis i, en general, els greixos 
animals. D’altra banda, els vegetals aporten carotens (beta), que 
es transformen en vitamina A.

Els aliments rics en vitamina A són els lactis, el fetge, els ous, el peix 
blau, les fruites i les hortalisses acolorides.



Vitamines del complex B: àcid fòlic i vitamina B12

Es troben als aliments d’origen animal. Cal esmentar el folat o àcid 
fòlic, que participa en la transmissió d’informació genètica i en el 
metabolisme de les proteïnes i que prevé l’anèmia i les malforma-
cions fetals. La manca d’aquest component és típica de les dietes 
en què es consumeixen pocs vegetals, però també de les dietes 
vegetarianes estrictes.

Els aliments rics en vitamines del complex B són el fetge, les verdu-
res verdes, la fruita, els cereals i el pa, la fruita seca, la cervesa, la 
carn, el peix, els ous i els lactis (en menor grau).

Vitamina C: àcid ascòrbic

Es troba gairebé exclusivament als vegetals frescs. Com que és una 
vitamina hidrosoluble, a penes s’acumula a l’organisme, per la qual 
cosa és molt important rebre’n un aportament diari. És un potent 
antioxidant i afavoreix l’absorció del ferro. Les necessitats d’àcid 
ascòrbic augmenten durant l’embaràs i la lactància, en les perso-
nes fumadores i en les que estan sotmeses a situacions d’estrès.

Els aliments rics en vitamina C són els cítrics, les fruites en general, 
les tomàtigues, els pebres i altres hortalisses.

Vitamina D

És fonamental en l’etapa de creixement, encara que les persones 
grans han d’augmentar el consum d’aquesta vitamina. Intervé en 
el metabolisme del calci evitant que es desmineralitzin els ossos, 
ajuda a fixar el calci i es fabrica a la pell quan rep prou sol. Aques-
ta vitamina se sintetitza gràcies a l’acció dels raigs ultraviolats, per 
la qual cosa als climes mediterranis n’hi ha prou de passejar deu 
minuts a l’aire lliure per facilitar-ne la síntesi. Els aliments rics en 
vitamina D són el greix lacti, els ous i el peix blau.

MineRALs
Són essencials per a la vida, però la quantitat diària necessària va-
ria segons el tipus de mineral: alguns es requereixen en quantitats 
superiors a 100 mil·ligrams per dia (calci, fòsfor, sodi i potassi) i 
d’altres en quantitats menors (ferro, fluor, iode, coure, zinc…).

Calci

Intervé en el metabolisme i és el principal component dels ossos; 
per tant, és essencial per a la formació de l’esquelet. Al final de 
l’adolescència cal mantenir uns bons nivells d’aquest mineral en la 
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dieta, ja que a mesura que s’assoleix l’edat adulta se’n produeixen 
pèrdues, i per això les persones grans n’han d’augmentar el con-
sum,

A fi que el calci de la dieta s’aprofiti bé per al creixement dels ossos 
convé dur una vida activa.

Els aliments rics en calci són la llet i els derivats d’aquesta (format-
ge, iogurt, batuts i productes lactis en general), els peixos petits 
(en especial les varietats que es poden consumir amb espines, com 
els seitons, les sardines en conserva, etc.), els llegums i la fruita 
seca. El calci present als aliments d’origen vegetal s’absorbeix pit-
jor (fruites, vegetals de fulla verda, cereals).

Ferro

Intervé en la captació i el transport de l’oxigen. En els períodes 
de creixement, les necessitats d’aquest mineral són molt altes, per 
la qual cosa és essencial aportar-ne durant l’edat de creixement i 
desenvolupament. En el cas de les nines, a partir de la pubertat les 
hemorràgies menstruals els representen una pèrdua de ferro rela-
tivament important, per la qual cosa la presència d’aquest mineral 
en l’alimentació ha de ser més gran que en la dieta dels nins. Cal 
assenyalar que acompanyar el ferro amb vitamina C (cítrics) facilita 
l’absorció d’aquell.

Els aliments rics en ferro són el fetge, els ronyons, la carn de boví 
en general, el rovell d’ou, els mol·luscs (musclos), la fruita seca, els 
llegums, les panses (raïm i prunes) i els cereals d’esmorzar.

Tant el ferro com el calci procedents dels aliments d’origen animal 
s’absorbeixen millor.

Iode

És un component de les hormones tiroïdals. Durant la pubertat, 
augmenta la necessitat de iode, sobretot en les al·lotes. És preferi-
ble consumir sal iodada com a condiment per garantir la presència 
d’aquest mineral en la dieta. Els aliments rics en iode són els pei-
xos, els mariscs i la sal iodada.

Fòsfor

Participa en el metabolisme i forma part dels ossos. Cal assenyalar 
que es produeixen pèrdues importants de calci si es dóna un excés 
de fòsfor.
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Els aliments rics en fòsfor són els peixos, la fruita seca i els cereals 
i els derivats d’aquests. També es troba a les begudes refrescants, 
als menjars preparats i als aliments proteics.

Zinc

Participa en el metabolisme dels nutrients principals i està relacio-
nat amb la síntesi de les proteïnes —per tant, amb la formació de 
teixits—, per la qual cosa és especialment important durant l’ado-
lescència. La manca de zinc es relaciona amb lesions a la pell, amb 
el retard en la cicatrització de les ferides, amb la caiguda dels ca-
bells, amb la fragilitat de les ungles, etc.

Els aliments rics en zinc són la carn vermella, els mariscs, els ous, els 
cereals complets i els llegums.

Magnesi

És essencial en la formació cel·lular i en la transmissió d’impulsos 
nerviosos i de la informació genètica.

Els aliments rics en magnesi són la fruita seca, els cereals integrals, 
els vegetals verds, les patates, les lleguminoses i la xocolata.

fiBRA vegetAL
Cal augmentar el consum d’aliments rics en fibra perquè prevé i 
combat el restrenyiment, redueix el risc de patir malalties cardio-
vasculars i càncer i ajuda a mantenir els nivells adequats de glucosa 
a la sang.

Els aliments rics en fibra són els cereals integrals, la fruita seca, les 
verdures, les fruites i les hortalisses en general i els llegums.

AiguA
És necessari beure entre un litre i mig o dos litres d’aigua al dia. 
Ha de ser la beguda habitual, ja que és un nutrient essencial per al 
nostre organisme, atès que les cèl·lules necessiten aigua per com-
plir les seves funcions vitals. Els refrescos i altres begudes s’han de 
consumir només esporàdicament.

B. NECESSitatS NUtriCiONalS SEGONS lES EtapES dE la Vida
infAntesA
Una alimentació i una nutrició adequades són importants en totes 
les etapes de la vida, però particularment durant la infantesa, ja 
que no només afavoreix el creixement i el desenvolupament sinó 
que també evita l’aparició de malalties cròniques en l’edat adulta.
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La lactància materna és la nutrició d’elecció durant els primers sis 
mesos de vida. A partir d’aleshores, cal introduir progressivament 
els diferents aliments.

Els hàbits alimentaris i els comportaments sedentaris comencen a 
desenvolupar-se en aquesta etapa de la vida; per tant, és molt im-
portant fomentar una alimentació saludable i l’activitat física dià-
ria durant la infantesa, de tal manera que es prevengui l’aparició 
de malalties com la diabetis mellitus, l’obesitat o malalties cardio-
vasculars, entre d’altres.

És important que la família i l’escola actuïn com exemple de bona 
conducta alimentària —dieta variada, experimentar diferents sa-
bors, textures i colors, etc.— i d’activitat física regular.

AdoLesCènCiA
Entenem l’adolescència com una gran oportunitat de preparar-se 
nutricionalment per a una vida adulta més sana. És un període 
per modelar les conductes, els estils de vida i els hàbits saludables. 
L’adolescència és un període de formació i d’independència de 
la persona, durant la qual l’adquisició d’hàbits de vida saludable 
implica un desenvolupament i un creixement físic i personal més 
sans.

És una etapa de canvis en què les necessitats nutricionals són més 
grans que en etapes posteriors (vegeu la taula següent):
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EDAT CRITERIS HOMES
EER (Kcal/dia)

DONES
EER (Kcal/dia)

9-13 anys Despesa d’energia + energia 
de formació

2.279 2.071

14-18 anys Despesa d’energia + energia 
de formació

3.152 2.368

>18 anys Despesa d’energia *3.067 *2.403 (19 anys)

Embaràs 
14-18 anys

EER de la dona adolescent + 
canvi en el TEE +energia de 
formació durant l’embaràs

1r trimestre: 2.368
2n trimestre: 2.708
3r trimestre: 2.820

Lactància 
14-18 anys

EER de la dona adolescent + 
energia de secreció làctia 
menys la pèrdua de pes

1r semestre: 2.698
2n semestre: 2.768

Criteris i DRI. Valors de l’energia per a individus sans i amb activitat física moderada.

DRI: ingesta dietètica de referència (dietary reference intakes)
EER: requeriments estimats d’energia (estimated energy requirement). TEE: despesa total d’energia (total energy expenditure).
*Cal restar 10 kcal/dia per als homes i 7 kcal/dia per a les dones per cada any d’edat per damunt dels 19 anys.
Font: Food and Nutrition Board. Institute Of Medicine-National Academy of Sciences, 2002.
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Els adolescents són influïts per l’entorn (amics, família, Internet, 
televisió, etc.), per la qual cosa és molt important ensenyar-los les 
eines necessàries per adquirir hàbits d’alimentació i exercici físic 
saludables i la capacitat de ser crítics amb tota la informació de 
què disposen.

És necessari fer molta atenció a la qualitat de l’alimentació per as-
segurar el ritme de creixement que caracteritza aquestes dues eta-
pes. Les necessitats d’energia i de nutrients no són quantitats fixes, 
sinó que depenen de l’edat, del sexe i del grau d’activitat física.

AduLts
Una vegada arribats a l’etapa adulta, és molt difícil canviar els hà-
bits de salut adquirits.

Les recomanacions de seguir una dieta saludable s’han de comple-
mentar amb els consells de dur una vida activa, fer alguna activitat 
física i ajustar la ingesta d’aliments d’acord amb el nivell d’activitat 
habitual, a fi de mantenir el pes corporal en els nivells adequats.

És important informar els adults sobre la relació entre l’alimen-
tació no saludable i l’aparició de malalties cròniques, com ara la 
diabetis, les malalties cardiovasculars, el càncer, etc.

eMBARàs i LACtànCiA
L’embaràs és un moment de grans canvis per a la dona i la seva 
família, i en aquests canvis l’alimentació hi té un paper molt im-
portant.

L’alimentació ha de ser variada, i en la majoria dels casos les dones 
gestants i les lactants han de consumir més calories que les no ges-
tants, concretament un aportament extra de 250-300 kcal durant 
la segona meitat de l’embaràs, aportades bàsicament amb l’aug-
ment del consum de llet i de productes lactis.

S’ha d’augmentar també l’aportament de vitamines i de minerals:
1) calci, ja que el fetus capta uns 200-250 mg al dia durant el tercer 
trimestre; 2) àcid fòlic, especialment abans de la concepció, ja que 
així es prevenen malformacions en el fetus; 3) ferro, 0,9 mg extra 
al dia.

En el cas de l’embaràs en adolescents, cal assenyalar que si es pro-
dueix en els dos anys posteriors a la menarquia —quan encara es 
produeix un creixement residual— els requeriments nutricionals 
són més grans, ja que hi ha dos organismes en creixement. La lac-
tància materna durant l’adolescència requereix suplements de 



macronu trients i de micronutrients, especialment de calci. Si no, es 
pot produir una important disminució de la densitat òssia (vegeu 
el cap. 14 de Hidalgo Vicario, M.I. Medicina de la adolescencia).

teRCeRA edAt
Les persones de la tercera edat també presenten determinades ne-
cessitats nutricionals, a causa de l’edat i dels seus problemes de sa-
lut. L’alimentació i la nutrició, doncs, contribueixen a augmentar-
ne la qualitat de vida i a prevenir i a tractar nombroses malalties.

En general, les persones grans necessiten menys quantitat d’ener-
gia que la resta, però hi ha nutrients que resulten fonamentals, 
per la qual cosa se n’ha d’augmentar el consum: calci, vitamina D i 
greixos saludables (del peix i oli d’oliva).

A més, han de fer alguna activitat física diària per prevenir l’excés 
de pes i l’osteoporosi i per millorar la capacitat cardiorespiratòria.
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aCtiVitat 3.  diferències i similituds en l’alimentació
 en cada etaPa de la vida

aCtiVitat 4.  factors que influeiXen en l’alimentació

Phillips 6/6
Cal dividir el grup en grups petits (sis persones) perquè durant sis mi-
nuts expressin quines diferències i similituds hi ha en l’alimentació 
en les diferents etapes de la vida. Un representant de cada grup ha 
de recollir-les i presentar-les al grup gran.

Joc de rol (rol playing)
Per abordar l’àrea d’habilitats i desenvolupar la capacitat d’actuar 
i de comportar-se en situacions reals, cal representar un àpat fa-
miliar en què hi hagi presents membres de totes les edats i en 
què cadascun escenifiqui la seva actitud sobre els factors que in-
flueixen en l’alimentació i sobre la idoneïtat del menú per al seu 
grup d’edat.



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  88

aCtiVitat 5.  tècnica Per desenvoluPar habilitats 
 i la caPacitat d’actuar

Puzle
Piràmide de la salut: els participants han de situar a cada apartat 
els diferents aliments i el tipus d’activitat física recomanada segons 
l’edat, i explicar el perquè de cada elecció.

A DIARI

CADA SETMANA

OCASIONALMENT

7. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Folis i bolígrafs.
• Pissarra.
• Rotafols.



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  89 



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  90



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  91 



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  92



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  93 



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  94



SESSió 5. ELS NUTRIENTS I LES NECESSITATS NUTRICIONALS SEGONS EL GRUP D’EDAT  95 





Per seguir una alimentació saludable, és necessària una bona elec-
ció dels aliments i de la manera de cuinar-los, perquè també si-
gui una alimentació segura. Aquesta elecció comença a la botiga 
o al supermercat adquirint productes amb garanties sanitàries i 
productes envasats interpretant-ne correctament les etiquetes. A 
casa, cal saber quins són els estris de cuina més apropiats per ma-
nipular-los i, a l’hora de cuinar-los, quins són els tipus de cocció i 
de conservació més adequats per preservar la major quantitat de 
nutrients dels aliments.

Els aliments poden estar sotmesos a diferents agents físics (p. ex., 
espines), químics (p. ex., restes de pesticides) i biològics (p. ex., bac-
teris, virus o fongs), que cal tenir en compte per obtenir un valor 
nutricional òptim i minimitzar els perills que aquests agents pu-
guin ocasionar.

A tots els processos de transformació dels aliments per al seu con-
sum, cal aconseguir que es doni una pèrdua mínima de nutrients i 
evitar la presència de perills per a la salut.

SESSió 6. COM CUINAR I 
CONSERVAR ELS ALIMENTS
1. INTRODUCCIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Adquirir els coneixements per mantenir els aliments segurs du-
rant la manipulació i la conservació i per cuinar-los de la manera 
adequada.

• Identificar les tècniques saludables de cuinar els aliments perquè 
mantenguin el valor nutritiu.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions/
exposició

GG 10 mn

Higiene i manipulació dels 
aliments [1] (activitat 2)

Fotoparaula Individual / GG 15 mn

Higiene i manipulació dels 
aliments [2] (activitat 3)

Tècnica expositiva/
Exposició participada

GG 10 mn

Maneres de cuinar els 
aliments (activitat 4)

Tècnica d’investigació a l’aula / 
Graella

GP/GG 20 mn

Tècniques per cuinar 
(activitat 5)

Tècnica expositiva/
Exposició participada

GG 15 mn

Conservació dels aliments [1] 
(activitat 6)

Tècnica d’investigació a l’aula / 
qüestionari

GP/GG 15 mn

Conservació dels aliments [2] 
(activitat 7)

Tècnica expositiva/
Exposició participada

GG 15 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions/ 
exposicio

GG 10 mn

1

2

5

3

6

4

7

8

GG: grup gran. GP: grup petit

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  higiene i maniPulació dels aliments (1)
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A l’hora d’adquirir els aliments, és important assegurar-se que han estat 
sotmesos als controls necessaris per verificar que són aptes per al con-
sum. Per això han de provenir de productors autoritzats i registrats.

En el cas dels productes etiquetats, han de tenir garanties sanitàries 
i control de l’etiquetatge. A més de la data de caducitat, a l’etique-
ta és important fixar-se en els ingredients —aspecte fonamental en 
el cas d’intoleràncies o al·lèrgies— i en els principis immediats que 
contenen. El tema de l’etiquetatge es tracta específicament en la 
sessió 10: “Anem a comprar”. A més, cal adquirir productes l’envàs 
dels quals estigui íntegre, ja que, en cas contrari, no es pot assegu-
rar que no estigui contaminat.

A l’hora de cuinar, els electrodomèstics han d’estar en bon estat de 
conservació i han de funcionar correctament. També és important 
saber que segons quins estris de cuina s’utilitzin és possible que al-
gunes partícules d’aquests passin als aliments i que posteriorment 
siguin ingerides. Per evitar-ho convé utilitzar els que siguin inerts, 
interactuïn menys amb els aliments i desprenguin menys partícules, 
sobretot amb la calor. Per això és important tenir en compte les con-
sideracions següents:
•  L’acer inoxidable, la porcellana i el vidre són els materials que 

interactuen menys amb els aliments.

•  Cal evitar els recipients que contenguin plom o alumini (com els 
fabricats amb fang esmaltat).

•  El tefló, si no està íntegre, pot desprendre partícules potencial-
ment perilloses.

El rentat de mans és imprescindible abans de manipular els aliments. 
Si es manipulen diferents tipus d’aliments crus o preparats, cal ren-
tar-se adequadament les mans abans de passar d’uns a uns altres. 
A més, no es pot fumar, esternudar ni tossir devora/damunt/davant 
dels aliments. Si hi ha qualque ferida a les mans, s’ha de tapar. Tam-
bé cal evitar dur efectes personals que puguin amollar qualque ma-
terial als aliments (p. ex., la pedra d’un anell).

S’han d’exposar diferents fotos que representin imatges amb me-
sures d’higiene i manipulació dels aliments. Cada participant ha de 
triar una foto i explicar-ne el contingut, si la tècnica és correcta o 
no i per què.

aCtiVitat 3.  higiene i maniPulació dels aliments (2)
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El grup s’ha de dividir en 2-3 subgrups per treballar sobre les ma-
neres de cuinar més adequades i les que són menys adequades.

Cal proporcionar als subgrups un qüestionari amb diferents afir-
macions relacionades amb la manera de cuinar els aliments. Cada 
grup les ha de classificar com a vertaderes o falses. Una vegada 
que s’hagi respost el qüestionari, un portaveu de cada grup n’ha 
d’exposar les conclusions. Finalment, s’ha de fer una posada en 
comú i una discussió i treure’n les conclusions.

Cuinar de manera adequada els aliments és fonamental per obtenir 
un menjar digestible, nutritiu i segur. Amb la cocció s’aconsegueix 
que certs aliments siguin digeribles (com els llegums o l’arròs); a 
més, per l’efecte de la calor és possible eliminar certs agents pa-
tògens presents a l’aliment, com els virus, els bacteris i els paràsits 
sensibles a les temperatures altes.

Si els aliments no es preparen d’una manera adequada poden perdre 
les propietats nutritives. Si es prolonga excessivament la cocció o s’em-

aCtiVitat 4.  maneres de cuinar els aliments

aCtiVitat 5.  tècniques Per cuinar

AFIRMACIONS VERTADER FALS
1. Cuinar massa temps els aliments o emprar massa greixos no 
n’altera les propietats nutritives.

2. S’ha d’esperar a posar a coure les verdures quan l’aigua de 
cocció ja estigui bullint.

3. Es pot reutilitzar l’oli per fregir aliments tantes vegades com 
es vulgui.

4. Coure al vapor és la tècnica amb què els aliments conserven 
millor l’aspecte, el gust i el contingut nutricional.

5. S’ha d’utilitzar preferiblement oli d’oliva per cuinar i s’ha 
d’evitar utilitzar greixos animals (mantega...) o vegetals 
(margarina...).

6. No és aconsellable cuinar els aliments a la papillota, ja que 
no és sa cuinar l’aliment en el seu propi suc.

7.Els aliments fregits aporten gran quantitat de calories.

Solucions: F, V, F, V, V, F, V.

Cal netejar escrupolosament els estris i les superfícies de la cuina, ja 
que són el vehicle principal per a les contaminacions creuades, de 
manera que cal rentar-los tantes vegades com sigui necessari i sem-
pre abans de passar d’un aliment a un altre.
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pren massa greixos per elaborar-los, es pot convertir un aliment ric en 
vitamines en un plat sense gaires qualitats nutritives i ple de calories.

Trossejar i picar els aliments afavoreix l’oxidació i la destrucció dels 
nutrients, per la qual cosa en aquests casos convé cuinar-los i con-
sumir-los immediatament.

Els aliments contenen sal de manera natural; per això se d’emprar 
la menor quantitat possible de sal afegida.

Els aliments es poden cuinar amb diverses tècniques:

Cocció amb aigua (cuit, bullit tradicional o a pressió, escaldat)
A l’hora de bullir aliments —sobretot les verdures—, per evitar la 
pèrdua de nutrients (fonamentalment vitamines i minerals) cal eli-
minar prèviament les parts espatllades o massa verdes i esperar 
que l’aigua de cocció estigui bullint. S’aconsella reduir el temps de 
cocció i la quantitat d’aigua utilitzada i consumir l’aigua restant en 
forma de sopa o puré.

Cocció amb greix (fregit, arrebossat, ofegat i sofregit)
S’aconsella no abusar dels aliments fregits a causa de la gran quan-
titat de calories que aporten. S’ha d’utilitzar la quantitat mínima 
d’oli necessària i s’ha d’evitar reutilitzar-lo i fregir de manera pro-
longada; a més, s’ha d’eixugar la peça fregida damunt paper ab-
sorbent. És millor emprar oli d’oliva que no greixos animals (saïm, 
mantega) o vegetals (margarina, oli de palma, etc.).

elaboració en sec (a la planxa, a la graella, gratinat i al forn)
Per a una cocció correcta d’aliments a la planxa o a la graella s’ha 
d’esperar que la planxa o el recipient de cocció estigui a la tempe-
ratura adequada i que la intensitat del foc sigui correcta. Aquestes 
tècniques per cuinar minimitzen el contingut afegit d’oli i eviten la 
pèrdua de vitamines hidrosolubles. Convé evitar el temps excessiu 
de cocció i que es produeixin zones cremades als aliments, ja que 
generen benzopirens i altres hidrocarburs aromàtics policíclics, 
perjudicials per a la salut.

Al vapor, al bany maria i al microones
Una de les maneres més antigues de cuinar és la denominada 
“bany maria”, que s’utilitza per cuinar aliments que no poden es-
tar exposats directament a la calor, com ara el flam.

La cocció al vapor és potser la tècnica menys agressiva. Sobre els 
aliments només actua el vapor de l’aigua. D’aquesta manera, el 
gust, l’aspecte i el contingut nutricional es modifiquen molt poc.
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estofat
És un sistema que resulta prou saludable, ja que en cuinar els ali-
ments amb poc líquid no se’n dilueixen els nutrients al brou. És 
important controlar la quantitat d’oli que s’hi empra.

A la papillota
Els avantatges d’aquesta tècnica són que l’aliment es cuina en el 
seu propi suc, conserva totes les propietats nutricionals i, com que 
està embolicat, tampoc no perd aroma.

aCtiVitat 6.  conservació dels aliments (1)

aCtiVitat 7.  conservació dels aliments (2)

L’Organització Mundial de la Salut declara anualment milers de 
casos de malalties d’origen microbià causades per la contaminació 
dels aliments. Malgrat això, només es reflecteix el 10 % dels casos 
que es produeixen, tant als països desenvolupats com als països 
en vies de desenvolupament. Hi ha moltes circumstàncies que afa-
voreixen la contaminació alimentària; les més importants són la 
complexitat de la cadena alimentària i la falta de sensibilització 
dels consumidors amb relació a aquest problema.

S’ha de dividir el grup en subgrups i proporcionar-los un qüestiona-
ri de respostes obertes relacionades amb aspectes de la conservació 
dels aliments. Després de la discussió dels subgrups, el portaveu de 
cadascun n’ha de fer una posada en comú per tornar a discutir-la i 
establir unes conclusions.

1. Quins són els factors més importants per a la conservació 
dels aliments? Per què?

2. Com més alta és la temperatura, més difícil és el desenvolu-
pament de microorganismes. A què pot ser degut això?

3. Dels diferents mètodes de conservació dels aliments, ¿quins 
són els més aconsellats per aplicar-los a casa?

4. Per quin motiu en descongelar un producte s’ha de cuinar 
tan aviat com sigui possible i mai no s’ha de tornar a con-
gelar un aliment que s’hagi descongelat?



En general, els aliments són peribles (és a dir, es tuden) perquè 
pateixen l’atac destructiu de certs agents. L’alteració dels aliments 
es produeix a causa de l’acció de microorganismes, de canvis físics 
i químics, de l’acció enzimàtica, de la contaminació de substàn-
cies estranyes i de l’acció de vectors de gèrmens. El resultat és la 
descomposició proteica (pudor), la fermentació dels glúcids (sabor 
picant), l’enranciment dels greixos i l’oxidació de les vitamines.

Per això cal utilitzar mètodes de conservació que evitin o retar-
din que els aliments es deteriorin. Els factors més importants en 
la conservació dels aliments són la temperatura, la humitat i el 
temps. Els gèrmens capaços de produir malalties als éssers humans 
creixen òptimament a la temperatura del cos, és a dir, al voltant 
de 37 ºC. D’una banda, quan la temperatura baixa per davall de 
4 ºC els gèrmens deixen de multiplicar-se; però el fred més intens 
—com en el procés de congelació— no els destrueix, sinó que en 
paralitza l’activitat. Per això un aliment congelat no és estèril; si 
estava contaminat abans de congelar-lo, alguns gèrmens poden 
tornar a reproduir-se quan estiguin a la temperatura adequada. 
D’altra banda, quan la temperatura puja per damunt de 50 ºC es 
dificulta el desenvolupament dels microorganismes, i per damunt 
de 65 ºC la majoria dels gèrmens patògens comencen a disminuir, 
sobretot si es manté aquesta temperatura durant cert temps. A 
100 ºC la majoria dels gèrmens patògens no poden subsistir més 
d’1 o 2 minuts.

Pel que fa a la humitat, cal dir que l’aigua afavoreix el creixement 
microbià. I respecte del temps, és important tenir en compte que 
els bacteris es reprodueixen de manera exponencial; per això s’ha 
d’evitar mantenir molt de temps els aliments en condicions que 
n’afavoreixin el creixement.

Hi ha diversos sistemes de conservació dels aliments:

• Ebullició.
• Esterilització.
• Pasteurització.
• Dessecació o deshidratació.
• Uperització.
• Enllaunament 
 i embotellament.

• Saladura i fumatge.
• Addició de substàncies 
 químiques.
• Refrigeració.
• Congelació.
• Deshidratació. 
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En aquesta sessió s’han d’abordar exclusivament els sistemes relatius 
a la conservació de productes a casa: la congelació i la conservació.

Congelació 
• Si els aliments són crus o refrigerats, ha de passar un espai de 

temps curt des de la compra fins que arriben a casa. És recomana-
ble utilitzar bosses isotèrmiques.

• La capacitat de congelació està indicada pel nombre d’estrelles de 
l’equip: cada estrella indica la capacitat del congelador d’arribar 
a - 6 ºC. Atès que la congelació s’ha de mantenir a temperatures 
inferiors a - 18 ºC, és necessari que l’equip tengui com a mínim 3 
estrelles.

• En línies generals, es poden guardar aliments congelats en 
equips que puguin mantenir els - 18 ºC durant els períodes de 
temps següents:

• Cal respectar la cadena de fred. Si es trenca, s’ha de mantenir l’ali-
ment dins el refrigerador i mai no s’ha de tornar a congelar.

• Després de descongelar un producte, s’ha de cuinar com abans 
millor.

• Per congelar els aliments convé envasar-los a fi d’aïllar-los entre 
si i evitar que es contaminin, i també etiquetar-los indicant-hi el 
nom del producte i la data de congelació.
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ALIMENT TEMPS
Ous frescs No s’han de congelar

Ous bullits No es congelen bé

Peix fresc 3 mesos

Peix cuinat 6 mesos

Carn fresca 6 mesos

Carn cuinada 6 mesos

Carn capolada 3 mesos

Carns freda 2 mesos

Ensalada de pasta 2 mesos

Ensalada d’arròs 2 mesos

Ensalada russa 2 mesos

Pizza fresca 2 mesos

Verdures (mongetes tendres, col, carabassó...) 2 mesos

Fruites No s’han de congelar



Conservació
• S’ha de posar molt d’esment a l’estat de les conserves i dels ali-

ments envasats (data de caducitat, envàs íntegre, etc.).

• S’ha de controlar el temps que els aliments crus i també els pre-
parats poden estar a la temperatura ambient per evitar que es 
deteriorin.

• Abans de refrigerar els aliments preparats s’han d’envasar amb 
una pel·lícula de plàstic.

• Els aliments que es consumeixen en cru s’han de preparar en to-
tes les seves condicions, inclòs el desinfectat.

• No s’ha d’omplir massa el frigorífic a fi de permetre la circulació 
apropiada de l’aire fred i que aquest mantengui els aliments en 
un bon estat de conservació.

• S’han de manipular amb molta cura la maionesa i altres salses 
casolanes. Per evitar intoxicacions en l’elaboració d’aquests pro-
ductes cal tenir en compte aquestes recomanacions: emprar ous 
frescos i nets, no separar el blanc i el vermell dels ous fent servir 
la closca i emprar recipients i maquinària nets i desinfectats. Una 
vegada feta la salsa, s’ha de guardar en un recipient tancat dins 
del frigorífic a menys de 4 ºC i s’ha de consumir el mateix dia i 
rebutjar-ne la resta. Amb la maionesa i altres salses industrials cal 
prendre les mateixes precaucions que amb les elaborades a casa.
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5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i fulls.
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La cuina casolana i tradicional sana aplicava amb saviesa la piràmi-
de alimentària. Els productes frescs de temporada, els cereals i els 
llegums tenien un gran pes en la dieta alimentària mediterrània. 
Els greixos eren eliminats gràcies a la realització d’una activitat 
física molt més gran que la dels nostres dies.

SESSió 7. MENÚS DE TEMPORADA
1. INTRODUCCIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Adquirir coneixements que els permetin confeccionar menús 
qualita tivament equilibrats, en els quals es potenciïn els aliments 
de la zona i els productes de temporada.

• Reconèixer els aliments de temporada per incorporar-los al seu 
pla d’alimentació.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

CONTINGUT MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions/
Exposició

GG 10 mn

Aspectes que cal tenir en 
compte per dissenyar un 
menú saludable (activitat 2)

Tècnica expositiva/
Exposició participada

GG 20 mn

Cas de Marta (activitat 3) Mètode d’anàlisi/Cas GP/GG 30 mn

Semblances entre els 
aliments locals i els d’una 
altra procedència (activitat 4)

Tècnica d’investigació GG 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions/
Exposició

GG 10 mn

3. CRONOGRAMA

1

2

3

5

44
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a. aSpECtES qUE Cal tENir EN COMptE pEr diSSENyar UN MENú 
SalUdaBlE

1. Cal recordar que la distribució de l’energia al llarg del dia ha de 
ser repartida en cinc menjades:

Esmorzar 20 %
Berenar de mitjan matí 10 %
Dinar 30 %
Berenar de l’horabaixa 15 %
Sopar 25 %

2. valoració qualitativa d’un menú basant-se en els seus nutrients 
i els aliments que els contenen:

3. Recomanació d’ingesta dels diferents grups d’aliments segons 
la freqüència diària i/o setmanal:

•  4-6 racions d’hidrats de carboni al dia.
•  2-4 racions de lactis al dia, individualitzant-les segons l’edat i el sexe.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acollida i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  eXPosició ParticiPada

NUTRIENT ALIMENT

Esmorzar
Lacti
Farinaci
Fruita

Llet
Pa o cereals o galetes
Taronja o suc natural

Berenar (matí) Lacti o fruita Iogurt o fruita

Dinar

Farinaci + verdura
Proteïnes + ½ hortalissa
Fruita
Farinaci (pa)

Arròs amb verdures
Pollastre rostit amb tomàtiga
Maduixes
Pa integral o moreno

Berenar 
(horabaixa)

Lacti
Farinaci

Llet
Galetes integrals

Sopar

Verdura + farinaci
Proteïna
Fruita
Farinaci (pa)

Mongetes tendres amb patates
Truita a la francesa
Plàtan
Pa integral o moreno
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•  Almenys 3 peces de fruita al dia.
•  Almenys 2 racions de verdura i/o hortalisses al dia.
•  Màxim de 4 racions de carn magra per setmana.
•  3-4 racions de peix per setmana, alternant el peix blanc i el blau.
•  3-4 ous per setmana.
•  2-4 racions de llegums per setmana.
•  3-6 cullerades d’oli d’oliva al dia.
•  3-7 racions (grapat de 20-30 grams) per setmana de fruita seca.

4. els plats del menú:

•  Els primers plats s’han de preparar a base d’arròs, pasta, llegums, 
verdures i hortalisses (crues o cuinades). En cas que el primer plat 
contengui aliments proteics (carn, peix o ous), s’ha de considerar 
com a plat únic. A més, s’han de cuinar preferentment de les 
maneres següents:

Sopes i cremes: 2-3 vegades per setmana.
Bullits: 3-4 vegades per setmana.
Al forn / rostit: 3-4 vegades per setmana.
Guisats: 2-3 vegades per setmana.

•  Als segons plats cal incloure els aliments proteics, com la carn, 
el peix i els ous. S’han de cuinar preferentment de les maneres 
següents:

Al forn / rostit i bullits: 3 vegades per setmana.
Fregits o arrebossats: 2 vegades per setmana.
A la planxa: 1-2 vegades per setmana.
Estofat (tot en cru): 2-3 vegades per setmana.
Guisat (ofegat): 2-3 vegades per setmana.

•  Les guarnicions poden ser diverses; s’ha de triar entre verdures, 
hortalisses i/o farinacis.

•  Per preparar els plats es recomana emprar oli d’oliva.

•  Per a les postres es recomana la fruita fresca, variant entre di-
ferents tipus de fruita de temporada. No es recomana consumir 
lactis a les menjades principals, ja que fan de barrera per a l’ab-
sorció del ferro.

•  L’aigua ha de ser la beguda habitual a les menjades, ja que és la 
més adequada per a qualsevol edat i a qualsevol hora del dia.
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B. CalENdari dE prOdUCtES dE tEMpOrada

L’estacionalitat dels aliments no és tan rígida com abans: ara és 
possible disposar de qualsevol producte gairebé qualsevol dia de 
l’any gràcies als avenços tecnològics dels sistemes de producció i 
de conservació.

Tot ésser viu té el seu cicle biològic, cosa que explica que puguem 
parlar de verdures, hortalisses, fruites, llegums, carns i peixos de 
temporada i que hi hagi unes èpoques preferents per consumir 
aquests productes a causa de la major disponibilitat, la major pro-
ductivitat i, en conseqüència, la millor qualitat i el millor preu. En 
canvi, les carns estan disponibles tot l’any. 
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VERDURES I 
HORTALISSES

MESOS

GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.
Albergínia x x x x x x x
All tendre x
Api x x x x x x x
Bleda x x x x x x x x x x x x
Bolets x x
Bròquil x
Canonges x x
Carabassa x x x x x x x x x x x x
Carabassó x x x x x x
Card x x x x
Carxofa x x x x x x x x
Ceba x x x x x x x x x x x x
Ceba tendra x x x x
Cogombre x x x x
Col x x x x x x x
Col llombarda x x x x x x
Colflori x x x x x x x
Enciam x x x x x x x x x x x x
Endívia x x x x x x x
Escarola x x x x
Espàrrec x x x
Espinac x x x x x x x
Fava x x x x
Mongeta tendra x x x x x x x x x
Moniato x x
Nap x x x x x x x
Pastanaga x x x x x x x x x x x x
Patata x x x x x x x x x x x x
Pebre verd x x x x x x x x
Pebre vermell x x x
Pèsol x x x x
Porro x x x x x x x x x x x x
Remolatxa x x x x x x x x x x x x
Tomàtiga x x x x x x x x x
Xampinyó x x x x x x x x x x x x

Fonts: www.euroresidentes.com/Alimentos/calendario_temporada_alimentos_frutas_verduras/enero_calendario_frutas_verduras.htm
www.consumer.es/alimentacion/en-la-cocina/alimentos-de-temporada



Fonts: www.euroresidentes.com/Alimentos/calendario_temporada_alimentos_frutas_verduras/enero_calendario_frutas_verduras.htm
www.consumer.es/alimentacion/en-la-cocina/alimentos-de-temporada
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FRUITES 
I FRUITA SECA

MESOS

GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.
Albercoc x x
Alvocat x x x x x x x x x x x x
Ametla x
Caqui x
Castanya x x x x
Cirera x x
Codony x x
Dàtil x
Figa x x x
Figaflor x x
Kiwi x x x x x x x x x x x
Llimona x x x x x x x x x
Maduixa x x x x
Maduixot x x x x x
Magrana x
Mandarina x x x
Mango x x x x x x x x x x x x
Melicotó x x x x x
Meló x x x x x x
Nectarina x
Nespra x x
Nou x
Pera x x x x x x x x x x x x
Pera de S. Joan x
Pinya x x x x x x x x x x x x
Plàtan x x x x x x x x x x x x
Poma x x x x x x x x x x x x
Poma reineta x
Pomelo x x x x x x x x x
Pruna x x x x x x
Raïm x x x x x x x
Síndria x x x x
Taronja x x x x x x x x x
Xirimoia x x x x x
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Fonts: www.euroresidentes.com/Alimentos/calendario_temporada_alimentos_frutas_verduras/enero_calendario_frutas_verduras.htm
www.consumer.es/alimentacion/en-la-cocina/alimentos-de-temporada

PEIXOS
MESOS

GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.
Anfós

Anguila

Bacallà

Bonítol

Cap-roig

Castanyoles roges

Cerviola

Congre

Emperador

Gall

Gerret

Goràs

Halibut

Jonquillo

Llampuga

Llenguado

Lluç

Maire

Moll

Perca

Rajada

Rap

Sardina

Seitó

Sorell

Tauró

Tonyina

Verat

Verderol

Piscifactoria

Llobarro

Orada

Rèmol

Salmó

Truita
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MARISCOS
MESOS

GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.
Bou de mar

Cranca

Escamarlà

Gamba rosada

Llagosta

Llagostí

Llamàntol

Peu de cabra

Copinya

Calamar

Nècora

Sípia

Escopinya

Musclo

Ostra

Pop

Vieira

Fonts: www.euroresidentes.com/Alimentos/calendario_temporada_alimentos_frutas_verduras/enero_calendario_frutas_verduras.htm
www.consumer.es/alimentacion/en-la-cocina/alimentos-de-temporada



C. EXEMplES dE MENúS

Exemple de menú setmanal

Esmorzar
Berenar 
del matí

Dinar
Berenar de 
l’horabaixa

Sopar

Dilluns

Llet
Pa integral
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Aguiat de carn amb 
patates, mongetes 
tendres, pastanaga i 
pèsols
Ensalada de fruites
Pa moreno

Iogurt 
amb nous

Pa moreno amb oli i 
tomàtiga i pernil de York 
i formatge
Poma

Dimarts

Llet
Pa, oli, 
tomàtiga
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Cuinat de ciurons amb 
patata i verdures
Taronja
Pa moreno

Entrepà 
de formatge

Crema de carabassó 
i patata
Truita a la francesa 
amb ensalada
Pera
Pa moreno

Dimecres

Llet
Galetes tipus 
Quelitas®

Formatge 
d’escampar
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Espaguetis amb carn i 
salsa de tomàtiga
Ensalada
Plàtan amb ametles
Pa moreno

Llet
Coca dolça 
casolana

Peix amb salsa verda 
i pèsols
Kiwi
Pa moreno

Dijous

Llet
Torrades
Mantega
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Carn rostida amb 
guarnició de patata, 
xampinyons, pèsols i 
pastanagues
Poma
Pa moreno

Iogurt
Mig entrepà

Truita de patata amb 
rodanxes de tomàtiga
Mandarines
Pa moreno

Divendres

Llet
Flocs de 
cereals
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Llenties amb arròs i 
verdures
Truita a la francesa amb 
tomàtiga
Taronja
Pa moreno

Galetes tipus 
Quelitas® 

amb 
formatge

Fritada de peix
Ensalada d’enciam, 
tomàtiga i pastanaga
Poma
Pa moreno

Dissabte

Llet
Torrades 
amb  oli
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Sopa
Bullit
Ravenets o pebre verd
Pera
Pa moreno

Llet amb 
cereals

Hamburguesa a la 
planxa
Verdures saltades
Plàtan amb nous
Pa moreno

Diumenge
Xocolata
Pa torrat
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Ensalada d’enciam, 
tomàtiga, espàrrecs
Paella mixta
Macedònia de fruita
Pa moreno

Iogurt
Pa amb oli i 
tomàtiga

Filet de lluç amb patates 
i verdures al vapor
Taronja
Pa moreno
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Nota: un tassó de llet una hora després de sopar, abans d’anar a jeure.



Exemple de menú de tardor-hivern

Esmorzar
Berenar 
del matí

Dinar
Berenar de 
l’horabaixa

Sopar

Dilluns

Llet
Pa integral
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Sopes mallorquines amb 
carn magra i verdures
Ensalada de fruites

Iogurt 
amb nous

Peix amb salsa verda i 
pèsols
Poma

Dimarts

Llet
Pa, oli, 
tomàtiga
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Cuinat de ciurons amb 
patata i verdures
Truita a la francesa 
Taronja
Pa moreno

Entrepà 
de formatge

Crema de carabassó i 
patata
Hamburguesa a la planxa
Pera
Pa moreno

Dimecres

Llet
Galetes tipus 
quelitas®

Formatge 
d’escampar
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Espaguetis amb carn i 
salsa de tomàtiga
Ensalada
Plàtan amb ametles
Pa moreno

Llet
Coca dolça 
casolana

Truita de patata amb 
ensalada d’endívies
Kiwi
Pa moreno

Dijous

Llet
Torrades
Mantega
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Peix al forn amb 
guarnició de patata, 
xampinyons, ceba i 
pastanagues
Poma
Pa moreno

Iogurt
Mig entrepà

Pa moreno amb oli, 
tomàtiga i cuixot i 
formatge
Mandarines
Pa moreno

Divendres

Llet
Flocs de 
cereals
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Llenties amb pastanaga, 
carbassa, patata, 
mongetes tendres + 
arròs
Taronja
Pa moreno

Galetes tipus 
quelitas® 
amb 
formatge

Raoles de jonquillo
Ensalada d’enciam, 
tomàtiga i pastanaga
Poma
Pa moreno

Dissabte

Llet
Torrades amb 
oli
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Sopa de brou
Llampuga a la planxa 
amb pebre vermell i 
tomàtiga
Plàtan amb nous
Pa moreno

Llet amb 
cereals

Carn amb patates i 
verdures bullides 
Pera
Pa moreno

Diumenge
Xocolata
Pa torrat
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Ensalada d’enciam, 
pastanaga, ceba i 
espàrrecs
Paella mixta
Macedònia de fruita
Pa moreno

Iogurt
Pa amb oli i 
tomàtiga

Truita francesa amb 
ensalada
Taronja
Pa moreno
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Exemple de menú de primavera-estiu

Esmorzar
Berenar 
del matí

Dinar
Berena de 
l’horabaixa

Sopar

Dilluns

Llet
Pa integral
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Aguiat de carn amb 
patates, mongetes 
tendres, pastanaga i 
pèsols
Ensalada de fruites
Pa moreno

Iogurt 
amb nous

Trempó amb tonyina
Cireres
Pa moreno

Dimarts

Llet
Pa, oli, 
tomàtiga
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Escudella fresca
Truita a la francesa
Pinya
Pa moreno

Entrepà 
de formatge

Carn rostida amb 
guarnició de patata, 
xampinyons, pèsols i 
pastanagues
Albercocs
Pa moreno

Dimecres

Llet
Galetes tipus 
quelitas®

Formatge 
d’escampar
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Espaguetis amb carn i 
salsa de tomàtiga
Ensalada
Plàtan amb ametles
Pa moreno

Llet
Coca dolça 
casolana

Gaspatxo
Truita a la francesa 
amb ensalada
Síndria
Pa moreno

Dijous

Llet
Torrades
Mantega
Confitura
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Peix a la mallorquina
Meló
Pa moreno

Iogurt
Mig entrepà

Hamburguesa a la planxa 
amb escalivada
Peres de Sant Joan
Pa moreno

Divendres

Llet
Flocs de 
cereals
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Trempó amb ciurons i 
ou dur
Pinya
Pa moreno

Galetes tipus 
quelitas® 

amb 
formatge

Fritada de peix
Ensalada d’enciam, 
tomàtiga i pastanaga
Nespres
Pa moreno

Dissabte

Llet
Torrades amb 
oli
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Peix a la planxa amb 
tombet
Melicotó
Pa moreno

Arròs amb 
llet

Truita de patata amb 
rodanxes de tomàtiga
Plàtan amb nous
Pa moreno

Diumenge

Llet 
preparada
Pa torrat
Suc natural

Iogurt 
o fruita

Ensalada d’enciam, 
tomàtiga, espàrrecs
Paella mixta
Macedònia de fruita
Pa moreno

Iogurt
Pa amb oli i 
tomàtiga

Sardines + verdures a la 
planxa

Taronja
Pa moreno
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d. lliSta GaStrONòMiCa dE lES illES BalEarS

PE
IX

O
S 

I M
AR

IS
CS

Sípia a la mallorquina	

Peix al forn a la mallorquina	

Bacallà al forn	

Raoles de jonquillo	

Pop amb ceba	

Calamars farcits	

Caldereta de peix o de llagosta	

Llampuga amb pebres vermells torrats	

Frit de peix	

Raors fregits	

Fideus amb rajada	

CA
RN

S

Llom o tords amb col	

Llom amb esclata-sangs	

Escaldums	

Fideus amb conill	

Canelons	

Albergínies farcides	

Frit de matances	

Porcella rostida	

Be rostit	

Conill amb ceba o en escabetx	

Pilotes cuinades	

Llengua amb tàperes	

Sobrassada amb mel	

VE
RD

U
RE

S 
I H

O
RT

AL
IS

SE
S

Tombet	

Granada d’albergínies	

Trempó	

Escalivada	

Coca de trempó / pebres / verdura	

Cocarroi	

Panada de carn / pèsols	 SO
PE

S 
I A

RR
O

SS
O

S Sopes / sopes de matances	

Sopa de brou o farcida (Nadal)	

Arròs (de peix, brut, paella, de matances,  	

de verdures)
Fideuada	

Fideus de veremar	

Burballes	

LL
EG

U
M

S

Escudella fresca	

Fava parada	

Trempó amb ciurons	

Cuinats de llegums de vetla	

Guisat de llenties o ciurons	

O
U

S

Greixera d’ous	

Maionesa	

Ous farcits	

Ous remenats i truites (de bolets, 	

d’espàrrecs, de marisc, d’espinacs,  
de faves, de cebes tendres…)
Ous ferrats (amb patates, embotits)	

AL
TR

ES Escabetx amb carn / peix	

Caragols amb allioli	

PO
ST

RE
S 

I D
O

LÇ
O

S

Ensaïmada	

Gató amb gelat d’ametla	

quarto	

Coques dolces (d’albercoc  	

o amb sobrassada)
Rubiol	

Crespell	

Greixera de brossat	

Púding d’ensaïmada / bescuit	

Amarg	

Menjar blanc	
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aCtiVitat 3.  cas de marta

Na Marta té 40 anys, és casada i té dos fills, de 8 i 10 anys respec-
tivament. En Pere, el seu marit, fa feina en el ram de l’hoteleria 
amb una jornada laboral de dotze hores i un descans d’una hora 
per dinar. Surt de casa a les 8.30, deixa els infants a escola i no hi 
torna fins a les 21.30. Viuen a la zona de s’Arenal, a prop dels seus 
llocs de treball.

Na Marta va començar a fer feina com a cambrera d’hotel l’hivern 
passat, amb una jornada intensiva de 7.00 a 15.00 hores. Davant 
la dificultat de conciliar la feina, tenir cura dels infants, la compra, 
la cuina i les feines de la casa, decideix organitzar-se, i per això 
planifica —entre altres coses— un menú setmanal que li facilitarà 
saber què ha de comprar i cuinar amb antelació. Ara que ha arri-
bat l’estiu, li agradaria substituir els productes del seu menú pels 
que siguin de temporada.
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Exemple de tardor-hivern erroni

Esmorzar
Berenar 
del matí

Dinar
Berena de 
l’horabaixa

Sopar

Dilluns

Llet
2 rosquilles 
tipus 
Donuts®

Iogurt

Aguiat de carn amb 
patates, mongetes 
tendres, pastanaga
i pèsols
Ensalada de fruites
Pa moreno

Iogurt 
amb nous

Pa moreno amb oli i 
tomàtiga i pernil de York 
i formatge
Poma

Dimarts

Llet
Pa, oli, 
tomàtiga, 
cuixot

Iogurt

Pollastre rostit amb 
patates
Taronja
Pa moreno

Entrepà de 
formatge
Cola Cao® o 
similar

Crema de carabassó 
i patata
Truita a la francesa 
amb ensalada
Pera
Pa moreno

Dimecres
Llet
3 
magdalenes

Iogurt

Espaguetis amb carn 
i salsa de tomàtiga
Ensalada
Plàtan amb ametles
Pa moreno

Llet
Coca dolça 
casolana

Ensalada
Pizza
Flam

Dijous

Llet
Torrades
Mantega
Confitura
Suc

Iogurt

Carn rostida amb 
guarnició de patates
Poma
Pa moreno

Iogurt
Mig entrepà

Truita de patata amb 
rodanxes de tomàtiga
Mandarines
Pa moreno

Divendres
Llet
Galetes de 
xocolata

Iogurt

Llenties amb arròs 
i verdures
Truita a la francesa amb 
tomàtiga
Taronja
Pa moreno

Galetes tipus 
quelitas® 

amb 
formatge

Hamburguesa 
a la planxa
Verdures saltades
Plàtan amb nous
Pa moreno

Dissabte

Llet
Torrades 
amb oli
Suc

Iogurt

Sopa
Bullit
Ravenets o pebre verd
Natilles
Pa moreno

Llet amb
cereals

Fritada de peix amb 
patata fregida
Poma
Pa moreno

Diumenge
Xocolata
Pa torrat
Suc

Iogurt

Ensalada d’enciam, 
tomàtiga, espàrrecs
Paella mixta
Macedònia de fruita
Pa moreno

Iogurt
Pa amb oli i 
tomàtiga

Bistec de vedella 
amb patates i verdures 
al vapor
Taronja
Pa moreno
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Cal dividir el grup en subgrups de 2-3 persones, segons el nombre 
de participants. Heu de donar a cada subgrup una plantilla pre-
parada per a l’activitat, en la qual han de figurar les preguntes 
següents:

• Us sembla real aquesta història?

• Pensau que el menú que va confeccionar na Marta per a l’hivern 
passat és correcte?

• Com el transformaríeu en un menú de temporada?

Un representant de cada subgrup ha d’exposar i escriure les res-
postes en una pissarra o en un paperògraf. En acabar l’exposició 
de tots els grups, cal fer una posada en comú i una discussió i ex-
treure’n conclusions.

aCtiVitat 4.  semblances entre els aliments locals 
 i els d’una altra Procedència

Aquesta activitat es pot fer quan les persones participants proce-
deixen de països diferents. Proposam treballar amb la piràmide 
d’alimentació NAOS, en la qual s’indica la freqüència amb què s’ha 
de consumir cada tipus d’aliment. Per facilitar que els participants 
estrangers coneguin els aliments locals cal donar-los una fitxa amb 
les recomanacions i les equivalències dels aliments. Segons d’on 
procedeixi, cada participant ha de cercar la seva fitxa i adaptar-la 
al puzle de la piràmide de l’alimentació.

Es treballa amb aliments de les zones geogràfiques següents: Àfri-
ca subsahariana, Magrib, Amèrica Llatina i Carib, la Xina, l’Índia i 
el Pakistan i Europa de l’Est.

Font: TUR MARI, J. [et al.]. Una alimentación sana ¡para todos! Madrid: Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 2008. Disponible en: <www.naos.aesan.msps.es/naos/ficheros/investigacion/
informacion_nutricional_inmigrantes.pdf>.
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5. MATERIAL NECESSARI

• Folis.
• Fotocòpies.
• Film per a transparències.
• Fitxes d’equivalències d’aliments locals i d’altres zones geogràfiques.
•  Retoladors indelebles.
• Pissarra o paperògrafs.
• Ordinador.
• Projector de diapositives.
• Projector de transparències.
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Tota l’experiència humana té implicacions emocionals. Les emocions ens 
duen a l’acció, són una part intrínseca de les nostres creences, conductes 
i valors. L’alimentació està molt lligada a les emocions: menjam per molts 
més motius que per gana (costums, plaer, hàbits socials, por, angoixa, 
ira...). La ingesta d’aliments és un procés de comunicació, de significats 
emocionals. El fet de menjar més o menys, menjar diferents tipus d’ali-
ments, etc. segons determinades emocions és molt freqüent. Per això, és 
molt important treballar les emocions relacionades amb el menjar.

SESSió 8. 
L’ALIMENTACIÓ I LES EMOCIONS

1. INTRODUCCIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

•  Identificar els components emocionals de l’acte de menjar.

•  Reconèixer la necessitat de canviar aspectes de l’alimentació lli-
gats a les emocions.

•  Desenvolupar més autocontrol per poder triar el menjar propi i 
gaudir del plaer de menjar, al marge de les pressions socials.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i record de la 
sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida
a les relacions: exposició 

GG 10 mn

Treballar les emocions 
(activitats 2 i 3)

Mètode d’investigació a l’aula:
graella

GP/GG 30 mn

Factors interns i externs que 
influeixen en l’autocontrol 
(activitat 4)

Mètode d’anàlisi: cas GP/GG 30 mn

Relaxació (activitat 5) Mètode per desenvolupar 
habilitats: tècnica de relaxació

Individual 10 mn

Relació entre l’alimentació i 
les emocions (activitat 6 )

Tècnica expositiva: lliçó 
participada

GG 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
Exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

5

6

GG: grup gran. GP: grup petit

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió 
 anterior
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Cal fer grups petits i un portaveu de cadascun es comunicarà amb 
el grup gran: 

•  Heu de fer dues llistes, una de les situacions que generalment 
us produeixen emocions negatives (ansietat, por, ira, etc.) i una 
altra de les que us produeixen emocions positives (alegria, felici-
tat, amor, plaer, etc.).

•  Descriviu com us sentiu, què notau al cos, què pensau, com reac-
cionau, quins sentiments us provoquen aquestes situacions.

•  Algunes d’aquestes situacions us fan recórrer al menjar per sen-
tir-vos millor?

•  Com actuau per afrontar aquestes situacions?
•  Quines altres coses pensau que podríeu fer?

aCtiVitat 2.  situacions que ProdueiXen emocions 
 negatives i/o Positives



SITUACIó: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PROBLEMA: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

aCtiVitat 3.  analitzar les alternatives
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Sobre les emocions amb què heu treballat en l’exercici anterior, 
contestau les preguntes següents:

•  Quin tipus d’emoció és?
•  És positiva o negativa?
•  Com expressau aquesta emoció?
•  Si és negativa, ¿com actuau per resoldre la causa o el problema 

que l’ha produïda?

Alternatives possibles Avantatges Inconvenients

Si a

Si b

Si a i b 

Ni a ni b 



A en Lluís, en la revisió que cada any li fan a la feina li han dit que 
té la tensió alta, que pateix obesitat i que ha d’anar al seu centre 
de salut. Des que li han dit està preocupat, no s’ho pot creure. S’ha 
tornat a prendre la tensió quatre vegades a la farmàcia i continua 
tenint-la alta. Sa mare ja tenia la tensió alta i era obesa, i alguna 
cosa sap de tot això, però... Per què ell? No és cap plat de bon gust, 
només de pensar-ho es posa malalt. Li preocupa el que li pugui 
passar. Té por a la invalidesa i a la dependència.

Mai no havia pensat que una malaltia pogués condicionar-li la vida. 
I si qualque vegada ho havia pensat, ho veia molt i molt lluny. Li 
agrada prendre les seves decisions, però no que altres persones o 
un esdeveniment les prenguin per ell... i pensa que, en part, el que 
li està passant és això. Pot fer-ne cas o no fer-ne, però sempre hi 
serà i li tocarà assumir-ne les conseqüències.

Des que li ha passat això, tothom hi diu la seva: tothom coneix 
qualcú en aquesta situació i tothom té recomanacions per fer-li. A 
més, l’altre dia varen fer un programa a la televisió que es titulava 
“No fa mal, però mata”.

Avui acudeix a la consulta al seu centre de salut. A la sala d’espera 
parla amb na Petra i na Maria (na Petra té hipertensió i el marit de 
na Maria també). Li plantegen que es prepari, que li llevaran tot 
(però tot, eh!), que el menjar no farà gust de res, que en realitat 
no veuen gaire clar que ningú sàpiga molt sobre la hipertensió.

És una persona que, en general, és bastant espavilada i que sempre 
se n’ha sortit, però ara se li han plantejat canvis i hi ha coses que 
no sap si les vol deixar ni si pot fer-ho. Per a ell, els sopars amb els 
amics són molt importants i li agrada molt anar de tapes abans de 
dinar, la cerveseta de l’horabaixa i l’ensaïmada dels matins. Pensa 
que pot ser es podrà prendre la vida d’una altra manera. Darrera-
ment està molt estressat i, és clar, quan arriba a casa el primer que 
fa és mirar què hi ha dins el frigorífic o el rebost i es posa a menjar 
sense aturar...
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aCtiVitat 4.  el cas d’en lluís



Questions:

•  Què us conta aquesta història d’en Lluís?
•  Quins factors influeixen a la seva hipertensió i obesitat? Classifi-

cau aquests factors en els que són més personals i els que respo-
nen més a l’entorn en què viviu.

Són una sèrie de tècniques que permeten una relaxació ràpida en 
un temps breu i en qualsevol situació:

•  Seis en una cadira o en una butaca recolzant totes les parts del 
cos i amb els peus tocant en terra.

•  Tensau tots els grups de músculs a la vegada; tancau els punys, 
doblegau els braços, tancau i estrenyeu els ulls, les dents i la 
boca, estirau les cames i alçau un poc els talons per tensar els 
músculs de l’estomac.

•  Preneu aire pel nas i manteniu tot en tensió durant cinc segons. 
Deixau-vos caure damunt la cadira o la butaca i expulsau l’aire a 
poc a poc pel nas i relaxant tot el cos. Manteniu-vos així tranquil-
lament uns minuts, concentrats en una imatge mental relaxant. 
Després comptau fins a 3 i obriu els ulls.

Les emocions són les reaccions que tot ésser humà experimenta da-
vant les situacions a què s’exposa cada dia. Són una reacció natural 
a allò que vivim i és la nostra eina de relació amb els altres.

No totes les situacions que vivim cada dia fan que reaccionem de la 
mateixa manera i amb la mateixa intensitat. Hi ha situacions que, 
de fet, no ens provoquen cap reacció; a més, les emocions canvien 
depenent de l’etapa de la vida en què ens trobem.

Les persones de vegades recorrem al menjar per sentir-nos millor, 
quan ens sentim frustrats, ansiosos, avorrits o tot sols. La tristesa 
o la còlera són emocions que ens poden dur a menjar sense tenir 
gana o a no menjar quan ho hauríem de fer.

Quan un infant deixa de ser bebè i aprèn noves habilitats —com 
ara parlar, caminar o jugar— es va diferenciant de les persones que 
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aCtiVitat 5.  tècniques de relaXació ràPida

aCtiVitat 6.  lliçó ParticiPada

font: Instituto de Salud Pública. 
Gobierno de Navarra. 

El stress. Para tu salud.
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en tenen cura, aconsegueix més autonomia. L’alimentació és una 
faceta en la qual exercirà aquesta major llibertat mostrant els seus 
gustos i les seves aversions. Per això és tan important aconseguir 
que els infants adquireixin hàbits d’alimentació adequats.

A partir del moment en què donam una galeta o un caramel a un 
infant perquè es tranquil·litzi, el menjar es transforma en una cosa 
emotiva i no solament física. Des de la infància, el menjar s’utilitza 
per a celebracions, per calmar-se, per alleugerir l’avorriment o la 
depressió i per consolar-se en moments de tristesa o angoixa.

Quan l’alimentació deixa de ser la simple acció de nodrir-nos i atén 
a valors socials, és difícil controlar una ingesta de qualitat, ja que 
no depèn només dels estímuls fam-sacietat. D’aquesta manera, ac-
ceptar un tros de pastís d’aniversari perquè rebutjar-lo seria an-
tisocial, premiar-se amb un tros de xocolata o amb unes galetes 
en acabar un treball dur o anar a fer una cervesa o una copa de 
vi quan feim vida social són pràctiques de la vida quotidiana. El 
problema sorgeix quan l’hàbit de menjar per un impuls emotiu 
impedeix seguir una alimentació sana i equilibrada i deriva en un 
augment incontrolat del pes.

També els infants utilitzen el menjar, tot i que d’una manera menys 
òbvia, per oposar-se al control familiar i marcar la seva indepen-
dència. Menjar o no menjar arriba a establir-se com una font de 
poder o com l’única manera d’expressar emocions totalment nor-
mals, com el disgust o la ira. 

A l’àmbit familiar es creen diferents patrons d’interacció en els 
quals s’utilitza el menjar per a finalitats diferents de la nutrició: es 
pot utilitzar com a arma ofensiva o defensiva, com a càstig i com 
a recompensa.

Des que som infants se’ns hauria d’ajudar a identificar les emocions. 
Les persones que recorren al menjar o el rebutgen com a mane-
ra de compensar les seves emocions probablement deuen haver 
aprés des de la infantesa a minimitzar el que senten, a negar-ho o 
a no mostrar-ho davant els altres.

Les emocions que generalment acompanyen un ús inadequat del 
menjar són la tristesa, la por, l’avorriment, la soledat i l’ansietat, 
que és la que en destaca més.
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Actuar davant les emocions
Generalment, l’ansietat és més intensa com menys se sap la causa 
que la provoca. Per reduir l’ansietat o saber actuar davant un altre 
tipus d’emoció és important controlar els aspectes següents: 

• Saber reconèixer-la: quin tipus d’emoció és?
• Saber classificar-la com a positiva o negativa.
• Aprendre a expressar-la de la manera més adequada per nosal-

tres i la relació amb el nostre entorn. Reprimir l’emoció ens per-
judica, sobretot si és negativa, perquè pot ser que aquesta emo-
ció negativa duri més temps i faci més llarg el nostre malestar. 
Tampoc no és apropiat a vegades, ja que pot produir efectes no 
desitjables, expressar lliurement i sense mesura l’emoció.

• Si és negativa, hem d’actuar per resoldre la causa o el problema 
que l’ha produïda. 

Menjar o deixar de fer-ho per ansietat és més freqüent entre les 
dones que entre els homes, ja que tradicionalment a aquelles se’ls 
ha reprimit mostrar còlera. Les persones que creuen que no tenen 
dret a enfadar-se i les que s’espanten molt davant les seves pròpies 
reaccions de fúria són més propenses a emprar el menjar inade-
quadament.

L’expressió de les emocions requereix que siguem capaços de do-
minar-les, modular-les i donar-los una forma d’expressió adequa-
da. Això s’anomena “autocontrol emocional”.

Hi ha estudis que han demostrat que una manera de prevenir els 
trastorns de la conducta alimentària relacionats amb la ingesta 
compulsiva és deixar de menjar depenent de les nostres emocions, 
és a dir, abandonar una possible alimentació emocional.



5. MATERIAL NECESSARI

• Projector de diapositives.
• Bolígrafs.
• Fulls.
• Pissarra.
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L’alimentació és un tema que preocupa cada vegada més la socie-
tat, tant per l’estreta relació entre la bona alimentació i la preven-
ció de les malalties com pel creixent culte a la bellesa i la primor 
com a condicionants per aconseguir l’èxit avui en dia.

Aquest gran interès ha fet que sorgeixin a l’entorn de l’alimentació 
certes creences errònies que l’únic que aconsegueixen és confon-
dre les persones que volen perdre pes, millorar la salut, etc. Molts 
d’aquests mites no es basen en els coneixements científics actuals i 
d’altres estan promoguts per interessos comercials i econòmics.

SESSió 9.1 MITES EN L’ALIMENTACIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

•   Identificar els mites més habituals relacionats amb l’alimentació.

• Ampliar els coneixements sobre els aspectes de seguir una ali-
mentació no basada en els mites. 

• Expressar i compartir les seves experiències relatives als mites so-
bre l’alimentació.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. INTRODUCCIÓ



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori de 
la sessió anterior 
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10 mn

Decàleg de l’alimentació 
saludable (activitat 2)

Mètode d’investigació a l’aula: 
graella

GP/GG 30 mn

Mites més habituals 
relacionats amb 
l’alimentació (activitat 3)

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 30 mn

Aspectes positius i 
negatius dels mites sobre 
l’alimentació (activitat 4)

Tècnica d’investigació a l’aula: 
Phillips 66

GP/GG 30 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
Exposició

GG 10 mn

1

2

3

4

5

GG: grup gran. GP: grup petit

S’ha de dividir el grup en subgrups als quals cal proporcionar una 
llista amb mites relacionats amb l’alimentació saludable. Cada 
grup els ha de classificar en l’apartat que es consideri adequat en 
una graella preparada especialment per a l’activitat. Una vegada 
enllestida la classificació, el portaveu de cada grup n’ha d’exposar 
les conclusions; finalment s’ha de fer una posada en comú, amb 
discussió i conclusions.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  graella: decàleg de l’alimentació saludable
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“la FrUita ENGrEiXa Si ES prEN dESprÉS dE lES MENJadES”
•  L’associació entre la fruita i el gust dolç és probablement una de 

les causes que explica la creença que engreixa.

•  Una peça de fruita aporta les mateixes calories abans i després 
de les menjades. 

•  L’ordre en què s’ingereixen els aliments no influeix en l’augment 
de calories (“l’ordre dels factors no altera el producte”).

•  Les fruites són una font important de vitamines, tenen un gran 
contingut d’aigua i el contingut de greix és pràcticament nul. 
Tot això, sumat al contingut en fibra, és un conjunt de factors 
que justifiquen el baix valor calòric de les fruites consumides ha-
bitualment com a postres. 

• No hi ha cap raó per pensar que les fruites poden disminuir l’apro-
fitament d’altres nutrients, sinó tot el contrari. Per exemple, la vi-
tamina C de les taronges ajuda a absorbir el ferro dels aliments.

“ElS aliMENtS LIGHT apriMEN”
• Els aliments light aporten un 30 % menys del valor energètic del pro-

ducte al qual fa referència i ha d’estar indicat a l’etiqueta la reduc-
ció del nutrient (p. ex., se’n substitueixen els sucres per edulcorants). 
Són menys calòrics, però això no vol dir que no aportin calories.

aCtiVitat 3.  eXPosició ParticiPada: mites més habituals 
 relacionats amb l’alimentació
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MITES RELACIONATS AMB L’ALIMENTACIÓ VERTADER FALS
1. Els olis com el de coco o el de palma no provoquen l’augment del colesterol ni tenen calories; 

per tant, es poden consumir en la mateixa quantitat que el d’oliva, el de gira-sol o el de blat 
de moro

2. Els aliments light són menys calòrics, però això no vol dir que no aportin calories

3. Una peça de fruita aporta les mateixes calories tant abans com després de les menjades

4. Mesclar i combinar en la mateixa menjada proteïnes i hidrats de carboni no és aconsellable

5. Si bevem aigua just abans de les menjades obtenim una sensació de sacietat i, per tant, 
disminueix la ingesta d’aliments. Per això s’ha de beure aigua abans de les menjades per no 
engreixar

6. La llet desnatada conserva la mateixa quantitat de calci i de proteïnes que la sencera

7. El contingut proteic de l’ou és més alt que el de la carn o el del peix

8. Un dels millors consells per aprimar-se és deixar de fer algunes menjades durant el dia

Correcció: 1F, 2V, 3V, 4F, 5V, 6V, 7V, 8F



“l’Oli d’OliVa NO ENGrEiXa”
• Tots els olis engreixen, independentment de l’ús culinari, i apor-

ten la mateixa quantitat de calories (9 kcal/g).

• Els olis més recomanables són el d’oliva, el de gira-sol i el de blat 
de moro. Altres olis vegetals —el de coco o el de palma— provo-
quen un  augment del colesterol.

“ElS OliS VEGEtalS SóN SalUdaBlES”
• Són olis procedents de plantes tropicals, sobretot el coco i la pal-

ma, es caracteritzen per l’alt contingut en greixos saturats.

• L’ús d’aquests olis en l’alimentació va creixent perquè s’utilitzen 
en la indústria alimentària (brioixeria i plats precuinats), ja que 
tenen un cost baix.

• Aquests olis no es consumeixen tal com s’obtenen, sinó que s’han 
de sotmetre a un procés durant el qual s’afavoreix l’aparició 
d’àcids grassos trans, que són més perjudicials que el greix ani-
mal. Per això, quan un aliment indica “greix vegetal” hem de 
sospitar que és ric en greixos saturats i àcid grassos trans, si no 
s’especifica el contrari. És aconsellable, doncs, evitar-los sempre 
que sigui possible.

“ElS GrEiXOS SóN iNSaNS i iNNECESSariS pEr ViUrE”
• Els greixos són una font insubstituïble de calories i la millor ma-

nera de reservar energia per a les èpoques de falta d’aliments.

• Són imprescindibles per a la síntesi de molècules que regulen 
moltes funcions de l’organisme, com ara les hormones.

“ElS CarBOHidratS i lES prOtEïNES NO ES pOdEN prENdrE JUNtS EN 
la MatEiXa MENJada”

• Des del punt de vista científic, no hi ha cap evidència que sigui 
millor menjar els aliments per separat que combinats. 

• Hi ha exemples de com són de beneficioses certes combinacions: 
la carn amb suc de taronja millora l’absorció del ferro,  la com-
binació de cereals amb llegums serveix per cobrir les necessitats 
proteiques, etc. 

“BEUrE aiGUa dUraNt lES MENJadES ENGrEiXa”
• L’aigua no engreixa perquè no aporta calories, però tampoc apri-

ma, encara que sigui molt lleugera.

• Si el que es vol és reduir la ingesta per perdre pes, el millor és 
beure aigua just abans de les menjades per obtenir una sensa-
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ció de sacietat. Així doncs, les fibres alimentàries absorbeixen 
l’aigua, s’inflen, afavoreixen la distensió de l’estómac i retarden 
el buidatge gàstric, cosa que contribueix a la sacietat i, per tant, 
mena a ingerir menys aliments. Té l’inconvenient que l’aigua 
surt amb rapidesa de l’estómac i, per tant, la distensió dura poc 
i la sensació de gana torna tot d’una.

“alGUNS aliMENtS apriMEN i d’altrES ENGrEiXEN”
• El concepte és “hi ha aliments amb més calories que uns altres”. El 

valor energètic es mesura en calories, i una caloria sempre és una 
caloria, provingui d’on provingui. Per exemple: un quilo de gelat 
de crema pot tenir tantes calories com quinze quilos de lletuga.

“dEiXar dE FEr alGUNES MENJadES (El BErENar O El SOpar) apriMa”
• La millor manera de reduir pes no és deixar de fer alguna men-

jada, ja que l’única cosa que s’aconsegueix és tenir més gana en 
la menjada següent, de manera que s’hi mengen molts més ali-
ments i que possiblement engreixen més. El més adequat és fer 
cinc menjades al dia, repartides en tres de principals i dues entre 
hores, precisament per evitar passar gana durant el dia. 

“lES VitaMiNES ENGrEiXEN”
• Les vitamines són micronutrients imprescindibles per a la vida, es 

consumeixen en petites quantitats i no proporcionen calories. 

• Tal vegada l’error d’atribuir-los aquesta propietat té l’origen en 
el fet que quan una persona està malalta perd pes i, en canvi, re-
cupera el pes que havia perdut quan millora amb un tractament 
que pot incloure vitamines. 

“la llEt dESNatada ÉS MENyS NUtritiVa pErqUè tÉ MENyS prOtEïNES 
i MENyS CalCi qUE la llEt SENCEra”

• El procés de llevar la nata de la llet en redueix el contingut en 
greix i de vitamines liposolubles (A, D i E) però conserva la ma-
teixa concentració de calci i de proteïnes. Això es pot corregir 
enriquint-la amb vitamina D, característica comuna de gairebé 
totes les llets del mercat.

• Un altre error és pensar que els àcids grassos omega-3 abaixen el 
colesterol, està demostrat que l’únic efecte lipídic que tenen és 
abaixar els nivells de triglicèrids plasmàtics.

• És cert que el consum inadequat de greixos —sobretot greixos 
saturats— s’associa amb determinades malalties (p. ex., malalties 
cardiovasculars). Per això es pensa que els greixos són dolents 
per a la salut.
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“l’OU ÉS UN aliMENt pOC SalUdaBlE”
• L’ou conté nutrients fonamentals, com ara vitamines, greixos 

poliinsa turats i minerals que són importants per a la vida. També 
és ric en albúmina, una proteïna d’un valor biològic extraordina-
ri i que supera el de les proteïnes de la carn i del peix.

• Les persones sanes haurien de menjar 4 o 5 ous cada setmana, 
encara que quan tenguin nivells alts de colesterol n’han de 
consumir només 2 o 3, però tenint clar que per reduir el co-
lesterol a la sang el més important és disminuir el consum de 
greixos saturats.

SESSió 9. MITES EN L’ALIMENTACIÓ  146

aCtiVitat 4.  asPectes Positius i negatius dels mites sobre  
 l’alimentació

Phillips 6/6: s’ha de dividir el grup en grups petits de sis persones, 
que durant sis minuts han d’extreure els aspectes positius i els ne-
gatius de cada afirmació. Un portaveu de cada grup ha de recollir-
los i presentar-los al grup gran, on s’han de posar en comú i s’ha 
de comentar si es consideren adients o no i per què. Finalment, cal 
corregir allò que el grup no hagi estat capaç d’aclarir.

5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i folis.
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Segons l’estudi de prevalença de l’obesitat infantil i juvenil a les 
Illes Balears (EPOIB, 2007), el 30 % de l’alumnat ha seguit algun 
tipus de dieta (d’aquests un 20 % pel seu compte). Així mateix, un 
15 % d’alumnes amb pes adequat i que, a més, pensen que la seva 
imatge corporal s’ajusta al pes adequat, han realitzat alguna dieta 
pel seu compte.

A l’hora d’analitzar si seguir una dieta està influït pel fet de ser 
obès o de tenir aquesta percepció, l’estudi mostra que el 31,5 % 
dels alumnes amb obesitat no han fet mai cap dieta i que el 37 % 
dels que sí que n’han seguida alguna ho han fet per indicació mè-
dica. La probabilitat de fer dieta és molt més alta entre els alumnes 
que es veuen molt grassos i la majoria la fan pel seu compte.

S’estima que, a Espanya, la despesa en “productes miracle” (inefi-
caços) per aprimar-se es de 2.050 milions d’euros l’any.

SESSió 9.2 DIETES MIRACLE
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Identificar quan una dieta es pot considerar com dieta miracle.

• Identificar els riscs per a la salut de les dietes miracle.

• Reconèixer les deficiències nutritives en les dietes miracle i els 
beneficis d’una dieta saludable.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1. INTRODUCCIÓ



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori de 
la sessió anterior 
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10 mn

què són les dietes miracle 
i quines característiques 
tenen? (activitat 2)

Mètode d’investigació a l’aula: 
pluja d’idees

GG 15 mn

Conseqüències de les 
dietes miracle per a la salut 
(activitat 3)

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 30 mn

Tipus de dieta miracle 
(activitat 4)

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 15 mn

El cas de na Maria + Joc de 
rol (activitat 5)

GP/GG 20 mn

Avaluació de la sessió GG 10 mn

1

2

3

4

5

6

GG: grup gran. GP: grup petit

S’ha de demanar a les persones assistents que expressin per escrit 
què consideren que és una dieta miracle i quines en són les carac-
terístiques. La persona educadora ha de recollir les aportacions a 
la pissarra o al paperògraf.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acollida i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  què són les dietes miracle i quines 
 característiques tenen?
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aCtiVitat 3.  conseqÜències de les dietes miracle Per a  
 la salut
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Una vegada recollida la informació de l’activitat anterior se n’ha 
de fer una presentació amb les idees clau:

•  Les dietes miracle són dietes per aprimar-se, difoses pels mitjans 
de comunicació i que tenen en comú la promesa d’una pèrdua 
ràpida de pes sense gaire esforç. 

•  Són el fruit de la recerca de beneficis econòmics més que de la 
promoció d’una alimentació sana i equilibrada. 

•  Habitualment no estan indicades per professionals sanitaris ni 
del camp de la nutrició. 

•  Les característiques que ajuden a saber reconèixer les dietes mi-
racle més importants són les següents:

– Promesa de pèrdua ràpida de pes (més de 5 kg per mes).

– Es poden seguir sense esforç.

– S’afirma que són completament segures.

•  La restricció molt gran d’energia pot conduir a deficiències de 
vitamines i minerals, alteracions en el metabolisme i a una mo-
notonia alimentària que les fan insostenibles en el temps. 

•  Totes les dietes miracle tenen en comú les poques calories que 
aporten. En una situació propera al dejuni, l’organisme reacci-
ona compensant la falta d’energia rebuda amb l’augment de 
la destrucció de les proteïnes corporals com a font alternativa 
d’energia, la qual cosa provoca la pèrdua de massa muscular i 
la formació de substàncies perilloses per a l’organisme quan se 
segueix la dieta durant molt de temps.

•  L’Associació Americana del Cor desaconsella les dietes riques en 
proteïnes per les raons següents:

– Restringeixen la ingesta d’aliments saludables que aporten nutri-
ents essencials i comprometen la ingesta de vitamines i minerals.

– No aporten la varietat d’aliments necessària per garantir les ne-
cessitats nutricionals. 

– Poden causar anomalies cardíaques, renals, òssies i hepàtiques. 
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•  En un estudi en què es va seguir l’evolució de 22.944 adults du-
rant deu anys es va concloure que el consum prolongat de dietes 
pobres en carbohidrats i riques en proteïnes s’associa a l’incre-
ment de la mortalitat total.

•  Una anàlisi nutricional de diverses dietes miracle va revelar que 
poden provocar un dèficit de dues vitamines, com a mínim; con-
cretament, una de les dietes no cobreix les recomanacions de set 
de les nou vitamines analitzades. L’any 2004, la Asociación de 
Dietistas Diplomados de Navarra va arribar a unes conclusions 
similars en estudiar trenta-sis dietes miracle.

•  Les persones amb problemes de salut que segueixen una dieta 
miracle poden patir un agreujament o una alteració en el curs de 
la malaltia.

•  En resum, les dietes miracle es poden associar als problemes 
següents:

– Deficiències de proteïnes, vitamines i minerals per la falta de 
consum de determinats aliments.

– Efectes psicològics negatius.

– Trastorns del comportament alimentari (anorèxia i bulímia), a 
vegades més greus que l’excés de pes que es pretén corregir.

– Efecte rebot, és a dir, recuperació molt ràpida del pes perdut. 
Això es pot explicar per diversos factors:

a)  Quan es deixa de fer la dieta, l’organisme activa mecanismes fi-
siològics per compensar el període de restricció: es menja més, 
cosa que provoca la recuperació del pes perdut.

b)  Durant la dieta l’organisme reacciona ràpidament i, com a meca-
nisme de defensa, disminueix el metabolisme per intentar gastar 
menys i contrarestar la deficiència energètica. Per tant, quan es tor-
na a la dieta habitual el metabolisme ha disminuït: es menja més i es 
recupera més pes que el que s’ha perdut, i amb molta més facilitat.

c)  La pèrdua de pes en tan poc temps és deguda principalment a 
la pèrdua d’aigua i de glucogen, però es mantenen els dipòsits 
de greix corporal, que són el que realment importa quan es vol 
perdre pes i millorar la imatge corporal. 
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aCtiVitat 4.  tiPus de dieta miracle

S’ha de demanar a les persones assistents quines dietes miracle 
coneixen, que hagin seguit o que ho hagi fet qualque conegut. A 
partir d’aquí cal explicar les característiques de cada dieta miracle 
concreta.

Segons els resultats obtinguts, cal ampliar la informació sobre les 
diverses dietes miracle a fi de facilitar prou dades per comparar-les 
amb el decàleg de l’alimentació saludable i per identificar els riscs 
de determinades dietes per a la salut.

DIETA I 
CARACTERÍSTIqUES

DIFICULTATS PER 
COMPLIR-LA

RESULTATS OBTINGUTS

d)  Quan s’abandona una dieta miracle, la persona que l’ha seguida 
no ha après a menjar saludablement i torna als costums que li 
havien fet guanyar pes. 

– Alteracions cardíaques, renals, òssies o hepàtiques; també em-
pitjoren algunes alteracions gastrointestinals (nàusees, vòmits, 
diarrees, restrenyiment), entre altres efectes secundaris.



TIPUS DE 
DIETA

EXEMPLES EN qUE CONSISTEIXEN? INCONVENIENTS

Dietes amb valor 
calòric baix o 
molt baix

Dissociada, triple factor, exprés, 
oberta, de Shelton, saciant, 
de l’ astronauta, de la fibra, 
del iogurt, de la taronja, 
de la patata,de les proteïnes, 
de la pinya, dels espaguetis… 

Tenen un valor calòric baix 
(800-1.000 kcal/dia) o molt 
baix (400-800 kcal/dia)

Alteracions gastrointestinals, malestar 
general, mareigs, intolerància al fred, 
sequedat de la pell, fragilitat unguial, 
pèrdua de pes, contractures musculars, 
amenorrea en les dones, insomni, 
ansietat, irritabilitat i depressió

Dietes 
hipoenergètiques

Del raïm, del sandvitx, de l’arròs, 
de l’arròs integral, del gelat, del 
bon humor, primavera,
de Weight Watchers, de la 
pastanaga, dels minerals, de 
l’espàrrec, de la xocolata,
de la carxofa

Aporten entre 1.000 i 1.200 
kcal/dia

Són molt difícils de confeccionar amb 
els aliments comuns perquè hi hagi 
una aportació adequada de vitamines 
i minerals. Per tant, a mitjan termini 
provoquen mancances nutritives, amb 
repercussions per a la salut

Dietes baixes en 
carbohidrats i 
riques en greixos 
i proteïnes

Dissociada, de la taronja, 
del triple factor, del Dr. Atkins, 
de Shelton Scarsdale, 
de les proteïnes, 
de la Clínica Mayo, oberta, 
de Montignac, exprés

Prometen resultats ràpids 
menjant només carn, xulla, 
ous i altres aliments proteics i 
greixosos i se suprimeixen 
o es limiten al mínim
 els aliments rics en 
carbohidrats, com ara 
els cereals i els derivats, 
les patates, 
els llegums, les hortalisses, 
les verdures i les fruites

Apugen els nivells de colesterol i 
de triglicèrids —un factor de risc 
cardiovascular— i incrementen 
els nivells d’àcid úric. Es perden 
proteïnes musculars i viscerals perquè 
l’organisme les utilitza com a font 
d’energia. Provoquen descalcificació 
òssia i danys renals per l’excés de 
nitrogen. Causen fatiga i mareigs per 
manca de carbohidrats. Generen un 
excés d’acetona i de cossos cetònics, 
cosa que provoca mal alè, pèrdua 
de la gana i sensació de nàusees, 
i fins i tot danys cerebrals si és 
mantenen de manera prolongada. 
L’escassa aportació de fibra provoca 
restrenyiment

Dietes riques en 
carbohidrats

Saciant, de la pinya, 
detox, de l’arròs integral, 
macrobiòtica

Limiten en gran mesura els 
aliments rics en proteïnes 
i/o greixos. Presenten risc de 
mancances d’àcids grassos 
essencials, de vitamines 
liposolubles i de proteïnes. 
L’aportació excessiva de fibra 
disminueix l’absorció de les sals 
minerals i pot provocar diarrees, 
còlics abdominals i flatulència

En el cas de la dieta macrobiòtica 
—que, a més, és hipocalòrica, 
hipoproteica i baixa en greixos—, 
durant períodes prolongats provoca 
una important pèrdua de la massa 
muscular i un descens de la pressió 
arterial. Fins i tot hi ha hagut casos 
d’arrítmies cardíaques i de mort

Monodietes Dels espaguetis, de l’arròs 
integral, de la sopa, 
de la patata, del raïm, 
de l’espàrrec, del gelat, 
del pomelo, de la pastanaga, 
de la carxofa

S’hi fomenta el consum 
d’un aliment concret, que 
en general dóna nom a la 
dieta, ja que hom li atribueix 
propietats beneficioses. 
Són avorrides, a més de 
desequilibrades i sense base 
científica

Poden produir trastorns digestius i 
psíquics, ja que trenquen el ritme 
alimentari normal

Dietes 
pintoresques

Del bon humor, de la lluna, 
de Weight Watchers, del grup 
sanguini, de la xocolata,
 Test d’Alcat, del triple factor, 
de Beverly Hills, exprés, 
cronodieta, detox

Utilitzen com a reclam 
personatges famosos, 
inclouen en els menús 
aliments exòtics o apetitosos 
o bé missatges originals del 
tipus “del bon humor”

No tenen base científica, 
són desequilibrades i algunes 
indueixen a fer dejunis prolongats
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5.1. El CaS dE Na Maria 

Na Maria és una dona de 45 anys que viu amb el seu home i les 
dues filles, de 12 i 14 anys. És una família a la qual li agrada estar 
molt a casa seva, sobretot els caps de setmana, quan els pares no 
fan feina i les nines no van a escola. No els agrada fer esport i les 
sortides més habituals són anar al cinema o a menjar fora de casa.

Darrerament na Maria s’ha adonat que la roba no li cau tan bé i 
que pareix que té més popa abdominal. Ha guanyat pes i li agrada-
ria perdre’n, però no té gaires ganes de fer dieta, perquè que si en 
fa haurà de preparar dos tipus de menjar per a la família; a més, no 
li agraden la verdura ni la fruita. Reconeix que fer dieta no aniria 
malament a cap dels membres de la família, perquè el seu home té 
panxeta i les filles també pesen més del compte. 

Una veïna de na Maria ha seguit una dieta que consisteix a menjar 
carn, xulla i altres aliments proteics i greixosos, i a eliminar els ce-
reals, les patates, els llegums, les verdures i les fruites. 

Na Maria pensa que aquesta dieta és ideal per a la seva família: 
menjarien allò que els agrada més, no hauria de discutir perquè 
menjassin fruita i verdures i podrien perdre pes.

Preguntes:
•  Us sembla real aquesta situació?
•  Na Maria i la seva família haurien de seguir la dieta de la veïna?
•  Què haurien de fer na Maria i la seva família? 

S’ha de dividir el grup en subgrups, designar un portaveu de ca-
dascun i concedir-los deu minuts per reflexionar sobre el cas. Cada 
portaveu ha de comentar les conclusions al grup gros.

5.2. JOC dE rOl

Ara que arriba la calor i s’acosta el temps d’anar a nedar, na Mar-
galida i na Marta comenten una dieta miracle que acaben de llegir 
en una revista.

Preguntes: 
•  Us sembla real aquesta situació?
•  Faríeu la dieta de la revista?
•  Quina és la manera més saludable de perdre pes?

aCtiVitat 5.  
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5. MATERIAL NECESSARI

• Bolígrafs i fulls de paper.
• Pissarra.
• Paperògraf i/o cartolines grosses.
• Projector de diapositives per a la presentació de PowerPoint®.
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Actualment, la importància d’una alimentació saludable és ben sa-
buda. Saber com alimentar-se correctament sense que suposi una 
gran despesa econòmica és una premissa que cal tenir en compte 
en el dia a dia de moltes famílies.

S’ha d’aprendre a comprar els aliments més saludables i bene-
ficiosos per a la salut gastant el menor valor per cada unitat de 
qualitat nutricional. La quantitat dels aliments és important, 
però no se n’ha d’oblidar la qualitat. Avui dia, atesa l’oferta 
alimentària és possible aconseguir una dieta equilibrada, salu-
dable, variada i econòmica.

Cal saber com consumir de manera responsable determinats ali-
ments i cal aprendre a interpretar les etiquetes per tal de triar 
millor els productes.

SESSió 10. ANEM A COMPRAR
1. INTRODUCCIÓ
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Adquirir els coneixements necessaris per fer la compra dels pro-
ductes de manera responsable i beneficiosa per a la salut.

• Aprendre a interpretar les etiquetes dels productes.

• Saber com consumir de manera responsable determinats 
aliments.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS



3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10 mn

Consum responsable: la 
compra i la lectura de les 
etiquetes (activitat 2)

Tècnica expositiva: exposició 
participada

GG 25 mn

Com interpretar una 
etiqueta (activitat 3)

Mètode d’investigació a l’aula: 
qüestionari

GP/GG 45 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
exposicio

GG 10 mn

1

2

3

4

Es pot utilitzar com a suport per a l’exposició la presentació de 
diapositives de PowerPoint® de la sessió, el contingut teòric de la 
qual es detalla a continuació:

• L’alimentació depèn de gusts i hàbits, de les pràctiques i dels 
costums familiars i de les que imposa la societat, dels aliments 
disponibles i —molt important— dels recursos de què es disposa 
i del preu dels aliments.

• Menjar bé i de manera saludable no significa menjar productes 
cars: cal variar els aliments consumits, adaptar la freqüència i la 
quantitat del consum d’acord amb cada aliment i l’edat i l’estat 
de qui el consumeixi (infants, embarassades, esportistes, etc.). A 
més, si es trien amb cura i s’utilitzen sota el criteri d’obtenir-ne 
el millor rendiment, s’aconseguirà un estalvi important en el cost 
del cistell de mercat sense sacrificar l’alimentació familiar... i fins 
i tot millorant-la.

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  consum resPonsable: la comPra i la lectu-
ra de les etiquetes
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• Menjar aliments de temporada economitza la compra (recordau 
la sessió 7).

• Aconseguir que el rebost estigui ple d’aliments saludables impli-
ca que la família menjarà de manera sana i equilibrada.

• És important planificar els menús: així només es comprarà allò 
que sigui necessari i s’evitarà comprar altres productes —com ara 
brioixeria, aperitius, etc.— que només s’han de consumir de ma-
nera ocasional (recordau la piràmide de l’alimentació). S’ha d’evi-
tar comprar els aliments que no volem que la família consumeixi.

• Per facilitar que la compra sigui més saludable, es recomana anar 
a comprar sense gana.

• S’ha de fomentar que els fills acompanyin els pares, els padrins i 
els familiars a comprar. Si es compren productes saludables adqui-
riran un hàbit important que els servirà per al futur. Des que te-
nen 3 o 4 anys se’ls pot demanar que agafin determinats produc-
tes i explicar-los què són i per què són importants per a la salut. 
Una mica més endavant poden ajudar a fer la llista de la compra. 
De més grans poden anar a fer compres menors a prop de casa i 
progressivament se’ls pot ensenyar com interpretar una etiqueta.

• Aprendre a interpretar les etiquetes dels aliments és important, 
ja que aporten una informació útil que pot ajudar a triar els ali-
ments més saludables i adequats per a la família.

 qUiN tipUS d’aliMENtS ES pOdEN trOBar EN UN SUpErMErCat?
• Productes frescs: fruita, verdura, ous, carn i peix.

• Productes congelats: verdura, carn, peix, etc., que s’han sotmès 
a un procés de congelació.

• Biològics: elaborats i/o cultivats sense productes químics.

• Light o de contingut reduït: aliments que han de tenir com a mí-
nim una reducció del 30 % del valor energètic del producte de 
referència i en l’etiqueta dels quals n’ha de figurar el contingut 
calòric percentual.

• dietètics o productes destinats a una alimentació especial: per exem-
ple, aliments amb edulcorants artificials en lloc de sucres naturals. 

lECtUra d’EtiqUEtES
Tots els productes i aliments que actualment s’adquireixen enva-
sats han d’estar etiquetats correctament. Per saber interpretar la 
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informació de les etiquetes és important aprendre quines en són 
les característiques i les dades que hi figuren.

a. Característiques de l’etiqueta: 

• Ha de ser llegible, comprensible i fàcilment visible.

• Ha de dir la veritat.

• No pot atribuir al producte propietats o característiques especi-
als que no tengui.

• No pot atribuir al producte propietats preventives o curatives 
d’una malaltia, sense perjudici de les disposicions aplicables a les 
aigües minerals i als productes destinats a l’alimentació especial.

b. dades que figuren a les etiquetes dels aliments:

• Denominació de venda del producte i identificació de l’empresa i 
del domicili d’aquesta. Aquestes dades hi han de figurar sempre.

• Llista i quantitat dels ingredients. La llista es fa per ordre de-
creixent: els primers aliments que hi figuren són els que estan 
presents en més quantitat.

• Quantitat neta (volum o pes) del producte.

• Grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior a l’1,2 %.

• Data de durada mínima (indica fins quan al producte conserva 
totes les propietats), és a dir, la data de caducitat o bé la data 
de consum preferent. La data de caducitat s’etiqueta en els ali-
ments molt peribles; s’ha d’evitar consumir-los una vegada so-
brepassada aquesta data. A més, en aquests aliments sempre se 
n’indica el mode de conservació.

• Número de lot, comú per a les unitats produïdes en les mateixes 
condicions. S’ha de conservar aquesta referència per si s’ha de 
presentar una reclamació a causa de la manca de salubritat del 
producte.

• Condicions especials de conservació i d’ús.

• Lloc d’origen o procedència, i varietat de l’aliment, si en té. En 
els casos del peix i del marisc hi han de constar el nom científic 
de l’espècie i la zona on s’ha capturat.

• Ingredients que puguin afectar persones amb al·lèrgies alimentàries 
o amb intoleràncies a determinats aliments (per exemple, el gluten).
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• Etiquetatge nutricional: les indicacions sobre les propietats nu-
tritives són obligatòries quan en l’etiqueta, en la presentació o 
en la publicitat se n’esmentin les propietats nutritives. En la resta 
dels casos són facultatives. Aquestes indicacions han de fer refe-
rència als aspectes següents:

1) Valor energètic.

2) Nutrients: proteïnes, hidrats de carboni, greixos, fibra alimen-
tària, sodi, vitamines i sals minerals.

3) Segons el producte:

– Quantitat d’energia per cada 100 g o 100 ml, expressada en 
kilocalories.

– Contingut de proteïnes, greixos i hidrats de carboni per cada 
100 g o 100 ml, expressats en grams o en percentatge.

• Recomanacions dietètiques diàries: hi apareix el percentatge de 
les necessitats diàries de nutrients que s’ingeririen en consumir 
aquest aliment.

qUè SóN ElS additiUS? 
• Els additius són substàncies que s’afegeixen als aliments perquè 

mantinguin les qualitats o recuperin algunes de les que han per-
dut durant la transformació. Poden ser sintètics o naturals i, se-
gons la funció, es classifiquen de la manera següent:

• Colorants: substàncies que proporcionen, reforcen o varien el 
color dels aliments.

• Conservants: substàncies que s’afegeixen als productes alimen-
taris per protegir-los alteracions biològiques.

• Antioxidants: substàncies que s’afegeixen als productes alimen-
taris per impedir o retardar les oxidacions i els enrariments pro-
vocats per l’acció de l’aire, la llum i la calor.

• Acidulants: àcids, bases o sals que s’afegeixen per controlar l’aci-
desa o l’alcalinitat dels productes.

• espessidors, gelificants, emulsionants i estabilitzadors: són subs-
tàncies que proporcionen característiques especials als produc-
tes alimentaris necessàries per manipular-los o per aconseguir el 
producte final.

• edulcorants i potenciadors de gust: substàncies que s’afegeixen per 
intensificar el gust o reforçar el poder edulcorant d’alguns sucres.
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aCtiVitat 6.  conservació dels aliments (1)

El Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell 
de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricio-
nals i a les propietats saludables en els aliments i les modificaci-
ons d’aquests, detalla les declaracions que poden dur els aliments 
i les condicions que se’ls aplica. Qualsevol llegenda no prevista en 
aquesta normativa no pot aparèixer en l’etiqueta d’un aliment. 
Alguns exemples: “sense aportació energètica”, “sense sucres afe-
gits”, “contingut baix de sodi/sal”, etc.

S’han de formar grups de cinc o sis persones entre les participants. 
S’ha de donar a cada grup l’envàs d’un producte alimentari i una 
plantilla (basada en els models que figuren a continuació) perquè 
responguin diverses qüestions relacionades amb l’etiqueta del pro-
ducte. Cada grup disposa de deu minuts per respondre-hi; a con-
tinuació, el portaveu de cada grup ha d’exposar al grup gran com 
el seu grup ha interpretat l’etiqueta. S’ha de fer una posada en 
comú, discutir-ho i establir-hi conclusions.

MODEL DE PLANTILLA 1
Nom del producte

Mode d’ús

Llista d’ingredients

Additius

Nom i domicili del fabricant

quantitat neta

Informació nutricional

Condicions especials de conservació

Data de consum

Lot de fabricació

Número del codi de barres



MODEL DE PLANTILLA 2
Nom i marca comercial de l’aliment

Data de caducitat o de consum preferent

Forma de presentació i conservació

Procedència, fabricant i número de lot

Llista d’ingredients, diferenciant-ne els 
naturals i els afegits

Aportació de nutrients

Avantatges de la forma de presentació o 
conservació. A quins altres tipus d’aliments 
es pot aplicar?

Si tenguéssiu un problema amb aquest 
aliment i ho notificàssiu a les autoritats, 
¿com sabríeu de quina partida d’aquest 
producte es tracta?
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5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i paper.
• Fotocòpies de les plantilles.
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La publicitat influeix en els hàbits alimentaris dels consumidors 
de totes les edats. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris 
(OCU), la publicitat de productes alimentaris destinada als infants 
suposa el 60% del total de la publicitat, mentre que la destinada 
als adults és només el 25%. Per tant, quatre de cada deu anuncis 
que els infants veuen cada dia són de menjar. Si tenim en compte 
que un infant entre 1 i 12 anys passa com a mínim dues hores i mit-
ja mirant la televisió, podem concloure que veu més de sis minuts 
d’anuncis de productes alimentaris cada dia, és a dir, uns vint-i-dos 
anuncis. Habitualment els anuncis adreçats al públic infantil són de 
productes hipercalòrics (llepolies, menjar ràpid, cereals amb sucre, 
aperitius i begudes refrescants), que destaquen per l’aportació ex-
cessiva de greixos saturats, sucre i sal; per tant, no és recomanable 
incloure’ls en una dieta infantil. Només el 6% dels aliments que 
s’anuncien en programes infantils són clarament saludables: pas-
tes alimentàries, làctics i sucs.

En el cas dels adults, el percentatge de persones que veuen la pu-
blicitat és semblant; el que és diferent és el tipus de publicitat: la 
majoria dels anuncis adreçats a adults parlen d’aliments sans, que 
ajuden a abaixar el colesterol, a augmentar les defenses o a millo-
rar el trànsit intestinal, etc.

Es poden observar dues estratègies publicitàries: d’una banda, 
anuncis que mostren infants feliços gràcies al consum de sucres i 
greixos i, d’una altra, adults feliços gràcies al consum de productes 
amb poques calories i perquè fan esport.

SESSió 11. ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ I L’ALIMENTACIÓ
1. INTRODUCCIÓ
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3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori
de la sessió anterior
(activitat 1)

Tècnica dirigida a les relacions:
exposició

GG 10 mn

Recerca de paraules clau en 
la publicitat  
(activitat 2)

Tècnica expositiva:
vídeo amb discussió

GP/ GG 30 mn

La publicitat i el consum 
de productes alimentaris 
(activitat 3)

Tècnica expositiva:
exposició participada

GG 20 mn

La publicitat d’abans 
i la publicitat actual: 
comparació (activitat 4)

Tècnica expositiva:
exposició amb discussió

Grup 20 mn

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
exposicions

GG 10 mn

1

2

3

4

5

GG: grup gran. GP: grup petit

SESSió 11. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I L’ALIMENTACIÓ  174

Les persones participants han d’assolir els objectius següents:

• Augmentar la capacitat per exercir control sobre la publicitat 
amb relació als hàbits alimentaris.

• Adquirir criteris propis sobre la influència de la publicitat en 
l’alimentació.

• Millorar la capacitat per analitzar els anuncis relacionats amb 
l’alimentació.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS
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Cal treballar en el grup amb les informacions que permeten confir-
mar la composició objectiva dels productes alimentaris que s’anun-
cien i, per tant, les seves qualitats reals.

Mostrau diferents anuncis publicitaris en format de vídeo i formau 
grups petits perquè es plantegin diverses qüestions, com ara cercar 
i identificar paraules clau en els anuncis publicitaris. En acabar, el 
portaveu de cada grup ha d’exposar les conclusions; finalment s’ha 
de fer una posada en comú i una discussió i extreure’n conclusions.

Les paraules clau poden ser les següents: fibra, colesterol, dietètic, 
light, integral, vitamines, proteïnes, sa/saludable, natural...

Les preguntes sobre els anuncis que s’han de formular poden 
ser aquestes:
•  S’explica a l’anunci el significat d’aquestes paraules clau?

•  S’expliquen a l’anunci les característiques del producte?

•  A què s’associa el producte?

4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

aCtiVitat 2.  recerca de Paraules clau en la Publicitat

aCtiVitat 3.  la Publicitat i el consum de Productes 
 alimentaris

Dins l’estratègia NAOS es va plantejar com a objectiu afavorir la 
col·laboració amb les empreses alimentàries per promoure la pro-
ducció i la distribució de productes dirigits a seguir una alimenta-
ció sana i equilibrada. Per aquest motiu es va subscriure un conveni 
amb la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i Begu-
des. Els compromisos adquirits foren els següents: 
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•  La informació nutricional dels productes ha de ser comprensible 
per als usuaris.

•  Cal fer canvis en la composició dels aliments de tal manera que 
es propiciï una alimentació més equilibrada.

•  S’han de regular la publicitat i el màrqueting dels aliments i de 
les begudes dirigits a infants de menys de dotze anys.

Tot i que no hi ha cap evidència científica que demostri que la pu-
blicitat és l’única causa per triar un determinat tipus de producte 
alimentari o un altre, el fet que els infants passin més de dues ho-
res mirant la televisió i hi vegin molta publicitat ha provocat que 
es creï el codi d’autoregulació de la publicitat d’aliments i begudes 
(anomenat “codi PAOS”), que estableix els principis que han de 
regir el disseny, l’execució i la difusió dels missatges publicitaris per 
protegir els infants de menys de dotze anys, els més vulnerables a 
la informació publicitària:

•  La publicitat ha d’evitar que les famílies, el professorat o els per-
sonatges públics convidin els infants a un consum no saludable.

•  En la publicitat dirigida als menors, cap producte no pot presen-
tar-se com a substitutiu de cap de les tres menjades principals 
(esmorzar, dinar o sopar).

•  Cal que no s’adjudiquin als productes anunciats característiques es-
pecífiques que en realitat també tenguin altres productes similars.

•  La publicitat d’aliments i de begudes no ha de minusvalorar la 
importància dels hàbits de vida saludable, com ara seguir una 
alimentació variada i equilibrada o fer alguna activitat física.

•  L’èxit no rau només en la regulació dels missatges, sinó en el 
fet de trobar alternatives que transmetin hàbits alimentaris sa-
ludables i que promoguin la pràctica d’alguna activitat física de 
manera regular.

 a. aNàliSi CrítiCa dElS aNUNCiS pUBliCitariS 
Per fer una anàlisi crítica dels anuncis es poden considerar els as-
pectes següents:

Què veim?
• Nom del producte / marca.

• Eslògan / logotip.

• Descripció del producte i dels destinataris (utilitat, funció, preu).
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• Identificació del medi on apareix (nom del medi, publicació, ho-
rari i durada).

• Descripció dels elements morfològics (escenari, so, objectes i 
personatges).

• Estructura narrativa (discurs o relat, quina història conta, què 
passa, a qui s’adreça).

• Aspectes sintàctics i expressius (ritme, moviments de càmera, 
llum, color…).

• Tractament lingüístic i del text escrit (missatge, temps verbal, ti-
pus de lletra i característiques de la veu).

• Música i efectes sonors.

Què ens suggereix?
• Impacte de l’anunci (ens agrada? què ens agrada més?, és crea-

tiu?, l’eslògan es fàcil de recordar?).

• Presentació del producte (quines qualitats se’n destaquen?, de qui-
nes no es parla?, és real?, quins avantatges té respecte als altres?).

• Públic al qual va adreçat.

• Quins valors o estereotips s’hi utilitzen (bellesa, èxit…). 

• Aportacions de l’estructura narrativa (relació entre els personatges 
i els destinataris i emocions que provoquen els personatges).

• Funció del text escrit/verbal.

• Funció de la música i dels efectes especials.

• Recursos estètics i semàntics utilitzats.

B. El MOdEl aida
Perquè un anunci sigui eficaç ha de seguir unes fases determinades 
d’acord amb el model AIDA, que s’ha aplicat durant anys a distints 
camps del màrqueting, entre els quals la publicitat. Les sigles tenen el 
significat següent, en el qual és important l’ordre cronològic:

• Atenció: ha d’atreure l’atenció del consumidor potencial.

• Interès: n’ha de captar l’atenció.

• Desig: li ha de provocar el desig i la necessitat de consumir el 
producte.

• Acció: ha de fer que el compri. 
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5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i folis.
• Tot tipus d’anuncis: escrits, de ràdio, de televisió… Possibilitat 

d’aconseguir algun fragment d’una pel·lícula o de dibuixos ani-
mats (p. ex., Els Simpson) relacionats amb l’alimentació i l’activitat 
física.

aCtiVitat 4.  la Publicitat d’abans i la Publicitat actual

Plantejau diverses preguntes, que s’han de respondre individual-
ment i de manera estructurada, seguint el guió d’anàlisi de la pu-
blicitat:

•  En què han canviat els anuncis?

•  A qui anaven adreçats fa uns anys? A qui van adreçats ara?

•  Es nota la influència del codi PAOS?

Intentau que els participants pensin, es plantegin dubtes. Després 
es fa una posada en comú i se n’extreuen conclusions.

Es recomana la pàgina web següent, on es pot trobar anuncis antics:

www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiojabalquinto/anuncios.htm
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Segons l’estudi sobre la prevalença de l’obesitat infantil i juvenil de les 
Illes Balears de 2007 (EPOIB, 2005), el 24 % dels alumnes no fa cap ac-
tivitat esportiva extraescolar, i el percentatge augmenta entre els més 
grans (31 %). La mitjana d’hores d’infants i joves que es dediquen a mi-
rar la televisió, a jugar amb videojocs i amb l’ordinador, etc., és de dues 
hores o més al dia, però augmenta els caps de setmana i amb l’edat.

El 37 % dels alumnes hauria de modificar els seus hàbits de vida i fer 
més activitat física. El 24 % dels que tenen més de 15 anys passen asse-
guts la major part de la jornada i el 43 % no fa mai cap activitat física 
durant el temps lliure.

Aquestes dades demostren que la pràctica d’alguna activitat física al 
llarg del dia disminueix amb l’edat i que els costums i els hàbits no són 
com els de fa uns anys. A més, es preveu que aquesta tendència s’incre-
menti en un futur no gaire llunyà.

Per tant, és important aprofitar les oportunitats que la rutina diària 
ofereix per fer alguna activitat física i reservar algunes hores cada set-
mana per fer qualque tipus d’esport. La pràctica d’alguna activitat físi-
ca regular té molts beneficis personals: millora la condició física, té un 
efecte cardiosaludable, ajuda a mantenir el pes estable, aporta benes-
tar emocional i social i pot contribuir a frenar el canvi climàtic.

SESSió 12. ACTIVITAT FÍSICA. 
OCI I VIDA ACTIVA
1. INTRODUCCIÓ
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3. CRONOGRAMA

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Acolliment i recordatori de la 
sessió anterior

Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició (activitat 1)

GG 10 mn

L’activitat física Tècnica d’informació participada 
(activitat 2) 

GG 15 mn

Vida activa i oci actiu Tècnica d’informació participada 
(activitat 3) 

GG 15 mn

Consells i seguretat en 
l’esport

Tècnica d’informació participada 
(activitat 4) 

GG 15 mn

Activitat física i seguretat Tècnica d’anàlisi (activitat 5) GG 15 mn

L’activitat física en la vostra 
vida 

Tècnica d’expressió (activitat 6) Indiv/GG 20 mn

quina activitat física feis? Tècnica d’anàlisi  (activitat 7) GG 15 mn

Test d’activitat física Tècnica de valoració (activitat 8) Individual 
/ GG

20 mn

Tenc el desig de fer alguna 
activitat física

Tècnica d’anàlisi (activitat 9) Individual 
/ GG

20 mn

L’activitat física i el vostre 
barri

Tècnica d’anàlisi (activitat 10) Individual 
/ GG

20 mn

En som capaç Tècnica d’anàlisi (activitat 11) Individual 
/ GG

20 mn

L’activitat i l’edat Tècnica d’anàlisi (activitat 12) Individual 
/ GG

20 mn

Les regles del joc Tècnica d’anàlisi (activitat 13) Individual 
/ GG

20 mn

Debat sobre l’activitat física Tècnica d’anàlisi (activitat 14) GG 15 mn
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Les persones participants han d’assolir els objectius següents:
• Sensibilitzar-se sobre la importància de mantenir un estil de vida 

actiu de manera regular per prevenir i tractar el sobrepès i l’obe-
sitat a les famílies.

• Comprendre el concepte activitat física i de vida activa.

• Identificar els beneficis de mantenir un estil de vida actiu.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

1
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11
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5

6
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4. ACTIVITATS

aCtiVitat 1.  acolliment i recordatori de la sessió anterior

CONTINGUTS MèTODE / TèCNICA AGRUPACIÓ TEMPS

Beneficis i dificultats per fer 
alguna activitat física en la 
vida diària

Tècnica d’anàlisi (activitat 15) GG 20

Registre diari de l’activitat 
física

Tècnica d’expressió (activitat 16) GG 15

Exercicis de flexibilitat

Exercicis de força 

L’augment de la freqüència 
cardíaca amb l’activitat 
física 

Exercicis per a persones 
grans

Tècnica de desenvolupament 
d’habilitats (activitats 
17,18,19,20)

GG 15

GP / GG 30

El conte d’en Toni i en 
Miquel

Tècnica d’anàlisi  (activitat 21) Individual 
/ GG

15

Llista d’exercicis i jocs que 
us fan moure

Tècnica d’expressió (activitats 22 
i 23)

GG 30

Motivació per al canvi Tècnica d’expressió (activitat 24) GG 15

Avaluació de la sessió Tècnica dirigida a les relacions: 
exposició

GG 10

GG: grup gran. GP: grup petit

NOTA: Les activitats proposades són orientatives: els educadors poden triar la més apropiada per a cada grup depenent dels objectius 

plantejats. Tenint en compte que aquesta sessió és molt llarga, es pot dividir en dues parts.

aCtiVitat 2.  l’activitat física

l’aCtiVitat FíSiCa (prESENtaCió EN pOwEr pOiNt®, FUllEt Vida aCti-
Va. FUllEt aliMENtaCió SalUdaBlE. rECOMaNaCiONS pEr a UNa Vida 
SaNa i EqUiliBrada)

Activitat física és qualsevol moviment del sistema musculoesque-
lètic que augmenti la freqüència cardíaca i requereixi un consum 
energètic (pujar escales, caminar, feines de la casa…). Quan els mo-
viments estan planificats i estructurats es considera exercici físic 
(nedar, fer peses, colcar en bicicleta…). Finalment, si es fa seguint 
una normativa i en un àmbit competitiu, es tracta d’esport.

15

16

17

18

19

20

21

24

22
23

25
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La pràctica d’activitat física en qualsevol estadi de la vida aporta 
beneficis diversos:
• Beneficis fisiològics:

− Disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars i cerebro-
vasculars i alguns tipus de càncer (p. ex., de còlon).

− Ajuda a controlar el pes, redueix l’excés de greix i millora els 
nivells de colesterol.

− Manté o incrementa la força dels músculs, dels tendons i dels 
lligaments i la densitat òssia, cosa que es tradueix en la millora 
de la mobilitat articular i la prevenció o el retard de l’inici de 
l’osteoporosi, de dolors lumbars i del risc de patir caigudes.

− Millora la capacitat per fer esforços sense cansar-se.

− Millora la coordinació, l’equilibri i la flexibilitat.

• Beneficis psicològics:
− Millora el benestar, l’humor i les emocions.

− Disminueix el risc de patir i/o millora els símptomes de l’estrès, 
de l’ansietat i de la depressió.

− Millora l’autoimatge, l’autoestima, l’entusiasme i l’optimisme.

− Millora la qualitat i la durada del son.

− Descarrega energia i afavoreix la relaxació i el plaer.

• Beneficis socials:
− Fomenta les relacions socials i afavoreix la integració en la 

societat.

− Incrementa la productivitat al lloc de treball o a l’escola.

− Disminueix l’absentisme laboral i escolar.

Una vegada que hom té la convicció dels efectes beneficiosos que 
aporta la pràctica d’activitat física, és essencial planificar com es 
vol a dur a terme. La pràctica d’alguna activitat física requereix 
una planificació prèvia, que servirà per triar la que s’ajusti més a 
les possibilitats de cadascú depenent de la salut, de la disponibili-
tat de temps, de la capacitat física i dels mitjans.

rECOMaNaCiONS pEr FEr alGUNa aCtiVitat FíSiCa

Es recomana fer alguna activitat física regular i reduir les activitats se-
dentàries. Habitualment les persones haurien de seguir aquesta pauta:
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• Un mínim de 30 minuts d’activitat física entre moderada i intensa 
5 dies per setmana, o bé 20 minuts d’activitat física d’intensitat 
vigorosa 3 dies per setmana. A més, 8-10 exercicis de força mus-
cular 2-3 vegades per setmana i exercicis de flexibilitat i equilibri 
de 3 a 7 dies per setmana.

• Sempre s’ha de mantenir un estil de vida actiu a casa, a la feina i 
durant el temps lliure.

• Per prevenir el sobrepès i l’obesitat en l’edat adulta, cal fer aproxi-
madament 60 minuts d’activitat física entre moderada i intensa la 
majoria dels dies de la setmana, tenint en compte que no s’han de 
sobrepassar els requeriments d’aportament energètic.

• Per mantenir el pes recomanat per a cada persona durant l’edat 
adulta, cal fer com a mínim 60-90 minuts d’activitat física entre 
moderada i intensa la majoria dels dies, mentre no excedeixi els 
requeriments d’aportaments calòrics diaris.

• S’aconseguiran més beneficis fent alguna activitat física de més 
intensitat o de més durada sempre que la capacitat física ho 
permeti.
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L’alimentació està totalment relacionada amb la vida activa per 
tant es recomana lliurar també el fullet d’alimentació saludable i 
explicar. 
La piràmide de la salut es troba a: http://e-alvac.caib.es/guia.html

tipUS d’aCtiVitatS FíSiqUES
L’activitat física i l’exercici es classifiquen segons els efectes que 
provoquen en el cos. N’hi ha de diferents tipus:

• Activitats aeròbiques: són activitats físiques que utilitzen grans 
grups de músculs durant un temps prolongat i provoquen en el 
cos una gran demanda d’oxigen. Per tant, potencien el rendi-
ment cardiorespiratori i disminueixen el percentatge de greix 
corporal. 

Si es practiquen de manera regular són beneficioses per dismi-
nuir el nivell de colesterol, la hipertensió, la diabetis no insuli-
nodependent, l’ansietat i la depressió. Segons la intensitat, les 
activitats aeròbiques es classifiquen així:

- Activitats lleugeres: són les que es fan en la vida quotidiana, 
com ara caminar i pujar escales, fer feines de la casa, transpor-
tar objectes lleugers, jugar amb infants…

- Activitats moderades: requereixen un increment moderat de 
l’esforç i acceleren la freqüència cardíaca, com ara colcar en 
bicicleta, ballar, jardineria, caminar amb un ritme enèrgic, fer 
excursionisme, nedar, jugar a jocs tradicionals…

- Activitats intenses: són les que suposen un esforç intens i pro-
voquen un increment ràpid i notable de la freqüència respira-
tòria i cardíaca: córrer, colcar en bicicleta i nedar a bon ritme, 
fer aeròbic, tasques de jardineria pesades, sessió de peses o 
transport d’objectes feixucs, esports i jocs competitius (volei-
bol, futbol, bàsquet, tennis…).

• Activitats de força o exercicis de resistència muscular: són les 
que tonifiquen els músculs, enforteixen els ossos i milloren 
l’equilibri i la coordinació. Els exercicis de força ajuden a prevenir 
l’osteoporosi i les caigudes: exercicis de flexions, fer salts, escalar, 
remar, sostenir pesos, transportar objectes feixucs…

• Exercicis de flexibilitat: es fan estirant i allargant els músculs amb 
la màxima amplitud possible. Són molt útils per millorar la mobi-
litat de les articulacions i mantenir l’agilitat muscular; així es pre-
venen lesions durant les tasques quotidianes i quan es fa esport. 
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Els estiraments es fan de manera progressiva i suau, sense arribar 
a sentir dolor, amb una durada de 20 segons per a cada postura i 
fent de 5 a 10 repeticions. Uns exemples en són intentar tocar-se 
els peus amb les mans sense flexionar els genolls i fer estiraments 
amb els braços. Entre els esports que potencien la flexibilitat hi ha 
la gimnàstica rítmica i l’artística, les bitlles, les arts marcials…

• Exercicis de relaxació: es basen en diferents moviments i postures 
que equilibren el pes del cos ajudant-se de tècniques de respiració 
diverses. L’efecte principal n’és la relaxació, però també milloren 
la flexibilitat, l’equilibri i la força muscular. Es poden fer exercicis 
de relaxació amb el ioga, el tai-txi, el mètode Pilates…

• Exercicis de coordinació: es basen en la coordinació motriu, és a 
dir, la capacitat d’utilitzar els sentits de la vista i de l’oïda coordi-
nats amb el moviment a fi de fer desplaçaments i moviments amb 
precisió i suavitat. Són útils per evitar caigudes i accidents (per a 
gent gran i infants), i alhora es treballa una activitat aeròbica. La 
coordinació es pot obtenir ballant —tant sobre el trespol com a 
l’aigua (aiguagim)—, fent desplaçaments amb objectes, petanca, 
tai-txi…

Per obtenir més beneficis per a la salut, es poden combinar les  
activitats aeròbiques, les de resistència muscular i les de flexibilitat.

aCtiVitat 3.  vida activa i oci actiu

La vida activa és un estil de vida que integra l’activitat física en les 
rutines diàries. L’objectiu és defugir de la inactivitat. Aquestes són 
les pautes per incorporar un estil de vida actiu:

• Caminau o utilitzau la bicicleta com a mitjà de transport: així mira-
reu  per la pròpia salut i contribuireu a frenar el canvi climàtic.

• Si utilitzau el transport públic, baixau una o dues aturades abans 
i feis una passejadeta caminant.

• Pujau les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor si la salut us ho 
permet.

• Col·laborau en les tasques domèstiques: és una bona manera de 
moure’s i una mostra de solidaritat amb la família.

• Teniu cura vosaltres mateixos de l’hort o del jardí.



SESSió 12. ACTIVITAT FÍSICA. OCI I VIDA ACTIVA  188

• En distàncies curtes, caminau i no utilitzeu el telèfon per comu-
nicar-vos.

• No mireu la televisió, jugueu amb els ordinadors i les vídeocon-
soles més de 30 minuts al dia.

• Feis alguna activitat física per plaer i per gaudir d’una forma física 
més bona.

• Seguiu una dieta saludable i equilibrada (Fullet alimentació 
saludable).

• Practicau esports 2 o 3 vegades per setmana.

• Dormiu les hores necessàries perquè el cos estigui descansat.

Les activitats sedentàries, com ara mirar la televisió, jugar o nave-
gar amb l’ordinador, jugar amb la videoconsola i passar massa esto-
na assegut estan cada vegada més presents en la vida i representen 
un temps essencial de l’oci.

L’oci actiu significa emprar el temps lliure per fer activitats físiques 
de més o menys intensitat amb dues finalitats: l’entreteniment i el 
benefici per a la salut. Com podeu gaudir de l’oci actiu?:

• Organitzau excursions a la muntanya a peu, en bicicleta, a cavall, etc.

• Gaudiu de les platges fent-hi caminades i jocs a l’arena, esports 
de vela, piragüisme, banys i submarinisme.

• Participau en les activitats lúdiques que organitza l’ajuntament, 
com ara gimcanes, ballades populars, jocs tradicionals, etc.

• Preneu part en activitats esportives organitzades o informals utilit-
zant les instal·lacions municipals.

• Jugau amb els infants a casa i al parc unes quantes vegades per 
setmana.

• Triau l’esport que més us agradi per practicar-lo periòdicament, di-
verses vegades per setmana: natació, patinatge, piragüisme, equi-
tació, golf, atletisme, petanca, ciclisme, futbol, voleibol, bàsquet, 
arts marcials, tennis, exercicis de gimnàs, ball de saló, vela, etc. 

• Triau viatges que us permetin combinar l’esport amb activitats 
lúdiques o programau amb els amics i la família viatges en què 
pugueu practicar algun esport, com ara esquí, caminades i passe-
jades llargues per parcs naturals o balnearis, esports d’aventura 
i d’altres.
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A l’hora de practicar un esport o fer una activitat física cal assegu-
rar-se que es fa de manera segura i que la salut no corre cap risc. És 
important tenir en compte els consells següents:

• S’ha de triar un esport adequat a l’edat i a l’estat de salut. Si es 
pren algun medicament o es pateix alguna malaltia, s’ha de con-
sultar l’equip de salut per verificar que l’esport o l’activitat que 
s’han triat són compatibles amb la intensitat i la durada.

• No s’ha de menjar immediatament abans de fer una activitat físi-
ca moderada o vigorosa; es recomana esperar com a mínim una 
hora i mitja després de la darrera ingesta.

• Abans de practicar esport o fer una activitat física no s’ha de 
prendre cap beguda alcohòlica.

• Es recomana beure aigua o una beguda isotònica abans, durant 
i després (2 hores) d’haver acabat la sessió esportiva. El líquid in-
gerit no ha d’estar massa fred.

• Si durant l’exercici es presenten mareigs o mal al pit, s’ha 
d’interrompre i consultar un professional de la salut.

• Per a la pràctica esportiva cal utilitzar calçat i calcetins adequats i 
roba transpirable, adients a la temperatura ambiental.

• En els esports com el ciclisme, el patinatge, l’esquí, etc., es reco-
mana que es respectin les normes de seguretat:

- Fer servir dispositius reflectants, casc i altres proteccions (colze-
res, genolleres, guants…). 

- Emprar seients homologats per a infants en el cas de les bici-
cletes.

- Mantenir en bon estat l’aparell que s’empra (rodes inflades 
adequadament, frens en bona disposició, etc.).

- Respectar sempre les normes de seguretat vial.

• Tenir en compte les previsions meteorològiques (temperatures, 
pluges...) a la muntanya i a la mar (estat de la mar) i respectar els 
avisos i les prohibicions de les autoritats competents.

• Saber les normes de primers auxilis per als casos d’accident.

aCtiVitat 4.  consells i seguretat en l’esPort
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• Si es vol fer alguna activitat física a l’aire lliure, no s’ha de fer a les 
hores de més calor (entre les 12 i les 18 hores, sobretot a l’estiu); 
si de cas, s’ha de dur gorra i ulleres de sol i cal protegir-se la pell 
amb crema solar. 

• Si s’utilitzen els vestidors i les dutxes d’instal·lacions esportives 
comunitàries, convé emprar sabatilles per protegir els peus de 
possibles infeccions causades per fongs. 

• Cal dormir i descansar les hores necessàries per gaudir de bona 
salut.

En totes les activitats que cadascú fa cal tenir en compte la segu-
retat pròpia i la dels altres. S’han de prevenir els problemes que 
una mala pràctica de l’activitat o l’exercici poden ocasionar. Les 
persones participants han d’observar una vinyeta  (es recomana la 
portada de Mortadelo y Filemón: la Vuelta. Barcelona: Ediciones 
B, 2001) i comentar-la en grup. En ella es dóna la idea de què cal 
preveure abans de fer una activitat física o mentre es fa.

NOTA: Si al centre de salut es fa educació per la salut en primers auxilis, se’ls pot convidar a participar-hi o be oferir-los una sessió sobre 

aquest tema.

aCtiVitat 5.  activitat física i seguretat

Aquesta escala representa tot el que cada persona ha fet fins ara 
en la seva vida relacionat amb l’activitat i l’exercici. Cada esglaó 
representa un moment significatiu d’activitat que ha fet.

Quins poden ser aquests moments? Cadascú els ha d’escriure al 
costat de cada esglaó

Gairebé segur que ningú no parteix de zero. Aquesta activitat pot 
haver ajudat a comprovar-ho. 

Durant aquesta setmana les persones participants han de cercar 
objectes personals o estris que els recordin les activitats que han 
anat fent al llarg de la seva vida: sabates de futbol, xandall antic, 
fotografies, bicicleta, etc. Han de triar un d’aquests elements per 
dur-lo al grup (si és possible!) i pensar com explicaran per què és 
important o representatiu.

aCtiVitat 6.  l’activitat física en la vostra vida
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aCtiVitat 7.  quina activitat física feis?
“Qui considera que fa molt d’exercici o activitats diàriament? So-
lem mirar molts d’esports a la televisió, als diaris o a les revistes; 
ens hi passam hores... Però, quantes en passam fent activitat físi-
ca?”. Cada participant ha d’observar aquestes vinyetes i comentar-
les en grup. 

Es recomanen les següents vinyetes:

• Forges. Madrid: El País, 25-07-2007.

• Erlich. Madrid: El País, 20-07-2007.
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Cada membre del grup ha d’emplenar la graella amb els avantatges 
i els desavantatges a l’hora de seguir una dieta saludable. Després 
s’ha de comentar en grup.

voleu saber si feis prou activitat física? Per saber si es fa prou acti-
vitat física, s’han de respondre les preguntes d’aquest test i sumar 
els punts que s’hagin obtingut.

aCtiVitat 8.  test d’activitat física (Per a Població infantil i jove)

qUANTES HORES MIRES LA TELEVISIÓ 
O JUGUES AMB VIDEOJOCS CADA 
DIA, DE MITJANA?

qUANTES HORES DEDIqUES 
A ACTIVITATS ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS CADA SETMANA?

0 hores 5 punts 0 hores 0 punts

1 hora 4 punts 1 hora 1 punt

2 hores 3 punts 2 hores 2 punts

3 hores 2 punts 3 hores 3 punts

4 hores 1 punt 4 hores 4 punts

> 5 hores 0 punts > 5 hores 5 punts

Sumau la puntuació Sumau la puntuació

PUNTUACIÓ NIVELL
D’ACTIVITAT FÍSICA

CONSELLS

Dones

4 punts o menys Dolent Heu d’intentar seriosament fer més 
exercici

5-7 punts Regular Intentau dedicar menys temps a 
mirar la televisió y fer més esport

8 punts o més Bo Continuau així!

Homes

5 punts o menys Dolent Heu d’intentar seriosament fer més 
exercici

6-8 punts Regular Intentau dedicar menys temps a 
mirar la televisió y fer més esport

9 punts o més Bo Continuau així!

a. qUè ÉS l’aCtiVitat FíSiCa?
Abans de res, convé saber quin concepte té el grup sobre el que és 
l’exercici físic. Per això heu de plantejar les preguntes següents per 
aclarir els distints conceptes.

•  Què és per a vosaltres l’activitat física?

•  Quina activitat física o exercicis practicau cada dia? 
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LListA de Mites

“No tenc temps per fer cap activitat física ni per anar a un 
gimnàs.”

“Fer una activitat física és car”

“Si he estat inactiu durant molts d’anys i ara vull fer esport, 
¿m’he de fer un reconeixement mèdic?”

“És segur fer activitats físiques?”

“Els infants són actius per natura, i no fa falta insistir-los que 
facin activitats físiques.”

“Com més grans ens feim, menys activitat física necessitam.”

“Fer una activitat física només és beneficiós per a la gent 
sana.”

“Estar en forma cansa.”

“Només s’han de fer estiraments en els casos de persones 
grans.”

B. MitES SOBrE l’aCtiVitat FíSiCa
Llegir en veu alta els mites, deixeu uns minuts per a la reflexió, les 
persones assistents comenten i es van aclarint les idees errònies per 
part de la persona educadora. 

Moltes vegades les persones no practiquen cap activitat física per 
desconeixement dels beneficis que aporta o perquè tenen idees 
errònies sobre com es fa. Els mites més habituals són els següents:

•  “no tenc temps per fer cap activitat física ni per anar a un gimnàs.”
Per fer una activitat física no cal gaire temps ni fa falta anar a un 
gimnàs. Basta disposar de 30 minuts per fer una activitat física 
entre moderada i intensa com a mínim 5 dies per setmana. A 
més, l’activitat física s’ha d’incorporar a les tasques quotidianes 
(feina, escola, casa i temps lliure); per tant, no cal anar a un gim-
nàs si no es disposa de temps. Aquests períodes d’activitat física 
es poden fraccionar en lapses de 10 minuts. 

• “fer una activitat física és car”
No cal que l’activitat física es faci sempre amb un equipament ni 
en un centre especialitzat; es pot realitzar a qualsevol lloc. Cami-
nar o córrer en són els exemples més clars: només fa falta calçat 
i roba adequats i una zona segura per fer-ho. Caminar, córrer i 
jugar als parcs és de franc!
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• “si he estat inactiu durant molts d’anys i ara vull fer esport, 
¿m’he de fer un reconeixement mèdic?”
Si es tracta d’una persona que té salut i vol fer activitats físiques 
moderades, com ara caminar, bicicleta (esforç lleuger), treballar 
a l’hort o al jardí, ballar... no és necessari anar a la consulta. Si vol 
fer activitats intenses o si té alguna malaltia, convé que consulti 
l’equip de salut.

• “És segur fer activitats físiques?”
Els diversos beneficis que aporta fer activitats físiques són molt 
superiors als possibles riscs. Ara bé, sempre s’ha de tenir en 
compte que cadascú ha de conèixer el seu cos, saber quins són 
els límits i prendre les precaucions oportunes. Si un vol fer acti-
vitat física intensa però ha estat sedentari fins ara o té qualque 
problema de salut o ja té una edat o és més aviat gran, és millor 
que consulti un professional de la salut.

• “els infants són actius per natura, i no fa falta insistir-los que 
facin activitats físiques.”
En els darrers temps, el nivell d’activitat física dels infants i dels 
joves s’ha anat perdent perquè el principal entreteniment ac-
tual no es basa en activitats que requereixin una gran despesa 
d’energia. Ens referim al gran ús de la televisió, les videocon-
soles, els ordinadors... en detriment dels jocs tradicionals i els 
esports. Per tant, és important recuperar aquesta forma lúdica 
del temps lliure.

• “Com més grans ens feim, menys activitat física necessitam.”
La majoria de les persones tornen menys actives amb l’edat, però 
mantenir-se en forma és important en totes les etapes de la vida. 
L’activitat física regular en la gent gran n’incrementa l’habilitat 
de fer amb èxit les tasques diàries i de ser més independent. 
L’edat no és important per fer una activitat física!

• “fer una activitat física només és beneficiós per a la gent sana.”
S’ha demostrat que l’activitat física és beneficiosa tant per pre-
venir malalties com per minimitzar-ne els símptomes i els efectes 
una vegada que s’han implantat. Cadascú ha de saber, segons les 
seves limitacions, amb quina durada i intensitat pot fer un exer-
cici o practicar un esport.

• “estar en forma cansa.”
Al començament d’iniciar-se en el costum de fer activitats físi-
ques tothom es cansa, perquè el cos no hi està acostumat. Però 
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una vegada que es fan de manera regular, un té més energia que 
abans, i per això es redueix el cansament i ens sentim millor.

• “només s’han de fer estiraments en els casos de persones grans.”
Els estiraments corresponen als exercicis de flexibilitat que s’uti-
litzen per millorar la mobilitat de les articulacions i mantenir 
l’agilitat muscular. Per tant, és útil fer estiraments a qualsevol 
edat. Sí que és cert que hauríem de fer més exercicis de flexibi-
litat com més vells tornam, per potenciar l’amplitud del movi-
ment articular i d’aquesta manera estar més ben disposats per 
prevenir les caigudes, entre altres problemes.

aCtiVitat 9.  tenc el desig de fer alguna activitat física

En el dibuix hi ha diversos cossiols a punt de sembrar-hi llavors. 
Cada persona participant s’ha de fixar bé en què s’hi ha de posar a 
cadascun. Cadascú ha d’escriure al costat dels cossiols què li sembla 
que passarà.

Tenc el desig de fer activitats, oci actiu, evitar el sedentarisme, 
exercici físic... però això no basta: aquest desig —la llavor—, l’he 
d’acompanyar amb altres coses que ajudin a fer-lo realitat.

Quins grups, quines persones, quines eines... cal emprar per rea-
litzar aquest desig? Què necessita cadascú per fer que el desig es 
compleixi?
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1

2

3

4
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aCtiVitat 10.  l’activitat física i el vostre barri 

“Quines activitats o exercicis es poden practicar al barri, al poble 
o a la ciutat on viviu?”. Cada participant ha d’elaborar una llista 
d’esports o d’activitats de lleure actives que s’hi poden practicar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Demanau a les persones participants què els suggereix aquesta his-
torieta.

Preguntau a les persones participants en quin punt està cadascuna 
i què fan o han de fer per anar avançant en el propòsit.

aCtiVitat 11.  en som caPaç. 

Em sento limitat.  
No soc prou àgil, fort, ràpid, guapo,  
simpàtic, intel·ligent…

…Capaç de fer algun canvi per millorar 
el meu temps quotidià i d’oci. Obert a 
rebre ajuda d’altres, si cal.

1 2

3

5

7

4

6

Tot el que faig pot convertir-se en una 
presó, en un quadrat inmòvil en un 
bloc inamovible.

Puc transformar-me i canviar-me fins a 
esdevenir una persona àgil, creativa…

…Disposat a millorar actituds i compor-
taments, capaç de moltes coses…

Puc esser capaç per a treballar, per a 
participar, per a millorar les coses que 
faig i m’envolten

Però puc viure 
amb ell.  
Com els cargols,  
ho porto com un 
pes, com una llosa.
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Per a cada edat hi ha unes activitats o uns exercicis més adequats. De-
manau a les persones participants que observin la vinyeta de Morta-
delo y Filemon: Olimpiadas del humor. Barcelona: Ediciones B, 1993; 
i que la comentin en grup. Preguntau-los quines activitats pensen 
que són les més adequades a les circumstàncies de cadascuna.

Gairebé en totes les activitats i els exercicis lúdics o esportius hi ha 
unes regles del joc. Demanau a les persones participants si pensen 
que és bo saber-les i si consideren que basta que una sola persona 
les sàpiga o les ha de saber tot el grup que practica l’activitat. Què 
pot passar si no se segueixen les regles? Feis que tothom observi la 
vinyeta de Mortadelo y Filemón: Mundial 98. Barcelona: Ediciones B, 
1998, i que s’hi treballi en grup.

Plantejar algunes preguntes en veu alta a fi que entre tots es respon-
guin i es discuteixin en grup. Alguns exemples:
• Què feis en el vostre temps lliure i quant de temps dedicau al dia 

a fer activitats físiques?

• Quines activitats us atreuen? Per què?

• Pensau que la televisió, els ordinadors i les videoconsoles ajuden 
a ser més actiu o potser més sedentari? Hi dedicau més de dues 
hores al dia? Podeu reduir aquest temps de sedentarisme?

• Quins problemes teniu per iniciar o mantenir-vos per fer algu-
na activitat? És per falta de temps? Què podeu fer per superar 
aquests problemes?

aCtiVitat 12.  l’activitat i l’edat

aCtiVitat 13.  les regles del joc

aCtiVitat 14.  debat sobre l’activitat física
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Demanau a les persones participants quines possibilitats tenen d’intro-
duir en la vida diària una estona per fer exercici físic.

Amb la intenció de començar a poc a poc i anar augmentant, ¿quines 
coses haurien de canviar? 

aCtiVitat 15.  beneficis i dificultats Per fer alguna  
activitat física en la vida diària

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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BENEFICIS qUE APORTA FER EXERCICI DIFICULTATS PER FER EXERCICI

1

2

3

4

5

6

7

Beneficis que pot aportar i dificultats que podrien sorgir:
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Tenint en compte les circumstàncies de cadascú, les persones  partici-
pants han d’elaborar un registre diari de les activitats. A més, també 
cal anotar quin sentiment provoca fer cada activitat concreta, abans i 
després de fer-la. Heu de valorar-ho amb l’escala de Borg.*

aCtiVitat 16.  registre diari d’activitat física

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
ACTIVITAT

PRECAUCIONS

INTENSITAT I 
DURADA

PERIODICITAT

INDIVIDUAL O 
EN GRUP

SENTIMENT 
ABANS DE 
L’ACTIVITAT

SENTIMENT 
DESPRÉS DE 
L’ACTIVITAT

* Escala de Borg

L’escala de Borg pot ajudar a valorar l’esforç percebut per fer l’exercici o les 

activitats, de tal manera que com més alta és la xifra, més gran és l’esforç. Els 

exercicis han d’anar progressant gradualment, pujant de nivell (nivell 11, 13, 

16...). Hi pot haver persones que caminant se sentin en el nivell 13; en canvi, 

d’altres han de fer fan una excursió per la muntanya per sentir-se en el nivell 

13... Cadascú sap com l’exercici afecta el seu cos. 

Cal anar augmentant les activitats gradualment mentre el cos s’adapta i es 

posa en bona forma física. Un s’adona que, per exemple, si quan caminava 

abans se sentia en el nivell 13 de l’escala de Borg, ara per estar en el mateix 

nivell ha de sortir a córrer (per sentir el mateix cansament que abans sentia 

caminant). 

Si un sent que el nivell d’esforç no es coordina amb les xifres de l’escala, que 

no progressa, s’ha de valorar amb l’infermer o el metge.

Font: Borg G. ScandJ RehabilMed1970;23:92-93

6 Gens d’esforç

7

Extremadament lleu (7,5)

8

9 Molt lleu

10

11 Lleu

12

13 Una mica dur

14

15 Dur

16

17 Molt dur

18

19 Molt molt dur

20 Esforç màxim



SESSió 12. ACTIVITAT FÍSICA. OCI I VIDA ACTIVA  203

aCtiVitat 17.  eXercicis de fleXibilitat

aCtiVitat 18.  eXercicis de força

aCtiVitat 19.  l’augment de la freqÜència cardíaca amb 
l’activitat física

aCtiVitat 20.  eXercicis Per a Persones grans

Heu d’ensenyar al grup exercicis de flexibilitat i mobilitat, i intentar 
que els practiqui a l’aula.

Heu d’ensenyar al grup exercicis de força i intentar que els practiqui a 
l’aula.

Heu d’ensenyar la pràctica de la palpació del pols radial, per mesurar-lo 
quan s’està en repòs i quan es practica algun exercici.

Heu d’ensenyar al grup exercicis específics per a persones majors i in-
tentar que els practiqui a l’aula.

EXErCiCiS pEr al COll: 
• Partint de la posició inicial, amb el cap estirat i mirant cap enda-

vant, fer exercicis de flexió anterior i extensió (és a dir, tocar el 
pit amb la barbeta i després mirar cap al sostre).

• Girar el cap en direcció a ambdós costats i mirar per damunt de 
cada espatlla.

• Flexionar el cap en direcció a cada espatlla sense girar-lo.

EXErCiCiS pEr alS UllS:
• Obrir i tancar els ulls cinc vegades i després mantenir-los tancats 

durant 5-6 segons. Posteriorment, repetir aquesta seqüència.

• Sense moure el cap, dirigir la mirada de baix a dalt i de dreta a 
esquerra. 

EXErCiCiS FaCialS:
• Arrufar les celles al màxim i després aixecar-les.

• Inflar les galtes tant com sigui possible.
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EXErCiCiS pEr a lES ESpatllES i ElS BraÇOS:
• Estirar les espatlles cap amunt, primer totes dues al mateix temps 

i després de manera alterna.

• Ajuntar les mans per davant del pit i alçar els braços per damunt 
del cap sense doblegar els colzes.

• Passar cada braç per l’esquena, primer tocant el clotell i després 
intentant baixar cap a l’esquena al màxim possible.

EXErCiCiS pEr alS CaNEllS i lES MaNS:
• Amb el braç recolzat a la taula, tancar el puny fort i després obrir 

la mà estirant bé tots els dits.

• Amb la mà estesa, oposar el primer dit a cada dit de la mà, pres-
sionant-los.

EXErCiCiS pEr a l’ESqUENa:
• Estant dret i amb les mans a la cintura, fer flexions laterals i gi-

rant a ambdós costats.

• Amb una mà a la cintura i l’altra per damunt del cap, flexionar 
el cos cap al costat on una de les mans és a la cintura. Alternar 
l’exercici d’un costat a l’altre.

• Amb les mans agafades a l’esquena, estirar els braços a la vega-
da que es mouen les espatles cap enrere.

EXErCiCiS pEr a lES CaMES:
• Estat ajagut, separar alternadament les cames abduint la cintura.

• Alçar una cama sense doblegar el genoll i descriure cercles a l’aire. 
Tornar a la posició inicial i fer el mateix exercici amb l’altra cama.

EXErCiCiS pEr alS pEUS:
• Amb les cames estirades, flexionar els peus cap amunt i cap a 

baix; després, girar-los de dins a fora.

• Sense doblegar els peus, primer posar-se de puntetes i després 
recolzar-se en els talons. 

A continuació es presenten activitats per treballar amb infants més 
petits.
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aCtiVitat 21.  el conte d’en toni i en miquel

En Toni i en Miquel són dos germans que viuen a la planta tercera 
d’una finca del carrer Major del poble; en Toni té 8 anys i en Miquel, 
9. Es duen molt bé, mai es barallen i s’ajuden en moltes coses. Ara us 
explicaré què fa cadascun, normalment, durant la setmana.

Cada dia al matí, del dilluns al divendres, en Toni i en Miquel es 
preparen per anar a escola: tots dos es desperten a la mateixa hora 
i tots dos berenen igual. Però a en Toni li agrada baixar sempre per 
l’escala i a en Miquel no, i per això sempre agafa l’ascensor. Quan 
arriben al carrer, en Miquel sempre s’estima més anar amb cotxe a 
escola, amb el pare, ja que hi treballa devora i li ve de pas; en Toni, 
en canvi, prefereix anar-hi amb la mare, que sempre aprofita per fer 
una volteta a peu als matins.

Al pati, en Miquel sempre està jugant amb els amics, asseguts al 
banc del passadís; en Toni, però, sempre juga amb altres companys 
a jocs diversos, gairebé sempre a bàsquet, però moltes vegades ju-
guen a altres jocs inventats, de córrer molt (recordau que tots dos 
berenen igual). Quan surten d’escola, tornen tots dos amb la mare, 
que ve a cercar-los caminant, però en Miquel mai no vol anar a peu, 
i per això moltes vegades intenta tornar amb el seu amic Joan, a qui 
vénen a cercar amb cotxe.

Després de dinar, en Miquel vol dormir un poquet (gairebé dues ho-
res) i en Toni, després d’haver descansat una miqueta al sofà (devers 
20 minuts) fa els deures i se’n va a la terrassa a jugar amb la pilota 
o amb la raqueta de tennis, perquè li agrada molt. Quan en Miquel 
es desperta ha de fer els deures, però en Toni se’n va al poliesportiu 
municipal a entrenar-se jugant a bàsquet amb els amics, que vé-
nen a cercar-lo cada dia. Com que els entrenaments només són en 
dilluns, dimecres i divendres, els altres dies van a la plaça a jugar. 
En Miquel, mentrestant, quan acaba de fer els deures juga amb la 
PlayStation i també mira Els Simpson fins que arriba l’hora de sopar. 
Tots dos sopen igual i al cap d’una hora de jugar plegats algun joc 
de taula, se’n van a jeure.

Tot això es repeteix cada dia del dilluns al divendres, i els caps de 
setmana varia un poquet, ja que no hi ha escola. En Miquel està molt 
de temps a casa, ja que li agrada molt entretenir-se amb l’ordinador 
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i les pel·lícules que el pare li regala (les mira un munt de vegades!). 
En canvi, en Toni sempre és a casa d’algun amic per jugar; a més, 
també va al grup d’esplai del poble per fer-hi activitats de lleure (al-
gunes vegades d’acampada) i té partit de bàsquet cada diumenge. 

Les persones participants han de debatre el contingut al final del 
conte. Podeu llançar les preguntes següents:
• Qui pensau que té més amics, en Toni o en Miquel? Per què?

• Qui considerau que s’ho passa millor durant el dia?

• Qui us agradaria ser? Feis qualque cosa per ser com en Miquel?

• Quins exercicis fa en Toni?

• Quins exercicis fa en Miquel?

• Si això es manté durant el temps, ¿què pot passar?
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INFANTS (< 10 ANYS) INFANTS DE MÉS EDAT  
/ ADOLESCENTS (> 10 ANYS)

• Anar caminant a escola
• Passejar amb els pares
• Emprar les escales
• Córrer
• Ballar
• Dur les bosses de la compra
• Conillons (jugar a fet i amagar) o 
conillons a l’aire (jugar a tocar i parar)
• Jugar al pati
• Jugar a la platja
• Enfilar-se als arbres
• Juli (joc de la corda)
• Jugar a futbol
• Matar (pilota presonera)
• Colcar en bicicleta
• Jugar amb els pares o els amics
• Cacera del tresor
• Patinar
• Nedar
• Esquiar
• Ajudar al jardí
• Jugar amb el plat volador 
• Etcètera

• Anar a escola caminant o en bicicleta
• Passejar el ca
• Emprar les escales
• Córrer
• Senderisme
• Colcar en bicicleta
• Nedar
• Fúting
• Activitats amb els amics
• Colcar a cavall
• Gimnàstica
• Atletisme
• Patinar damunt gel
• Escalar
• Esquiar
• Surf
• Surf de neu
• Navegar o surf de vela
• Bàsquet
• Voleibol
• Patinatge sobre rodes
• Futbol
• Tennis
• Pàdel
• Frontó
• Bàdminton
• Ballar
• Arts marcials
• Ioga
• Monopatí
• Handbol
• Guerra de pintura
• Etcètera

aCtiVitat 22.  llista d’activitats

Demanau a cada persona que, de la llista següent, senyali quins 
exercicis li agraden més i quins pot fer.

Font: adaptat de MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIèNCIA / MINISTERI DE SANITAT I CONSUM.  Activitad física y salud en la infancia y la 

adolescencia. Guía para todas las personas que participan en su educación. Madrid, 2006.
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aCtiVitat 23.  jocs que us fan moure

aCtiVitat 24.  motivació Per al canvi

Jocs a què es pot jugar al pati de l’escola, al carrer, a la plaça... que 
siguin més actius.

«Quins jocs practicau?» (durant uns 20-30 minuts han de fer jocs 
per aprendre a jugar; es pot jugar als que ja saben o a algun que 
trieu).
• Carreres de sacs o amb les cames fermades.

• Relleus (en distintes versions ...): es fa un circuït senzill i els dis-
tints grups van corrent per veure quin acaba primer, però s’han 
d’anar passant alguna cosa (un pal, una pilota...) o fins i tot una 
frase (“ma mare ha comprat deu pomes a la botiga”). Es poden 
fer també diverses versions de relleus, com ara fent d’animal —el 
ca, de quatre grapes; el cranc, cap enrere; el cangur, botant; la 
gallina, arrufats—, fent la carreta amb un altre al·lot, fent el ca-
vall amb algú altre...

• Gimcana dels esports: han d’anar superant diverses proves espor-
tives (bàsquet, futbol, tennis, equilibri...).

• Joc del mocador.

• Juli (joc de la corda).

• Conillons a l’aire (jugar a tocar i parar).

“Estau preparats per canviar i fer activitats actives diàries? En qui-
na fase estau?”

Explicau el mètode de Prochascka i DiClemente per a la motivació 
al canvi. Heu de treballar amb el grup i preparar-lo per a la etapa 
d’acció i manteniment:
• Precontemplació: la persona o el grup sap que té un problema, 

però no n’és conscient (en teoria tot el grup ja ha d’haver supe-
rat aquesta fase; per tant, ha de ser conscient del problema que 
té i ha de voler intentar resoldre’l).

• Contemplació: la persona o el grup sap que té un problema i el 
vol resoldre, però a la vegada ho considera i no vol canviar. Cal 
treballar les motivacions i repassar els beneficis de l’exercici.



5. MATERIAL NECESSARI

• Ordinador i canó-projector de diapositives.
• Paperògraf.
• Pissarra.
• Bolígrafs i folis.
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• Preparació: la persona o el grup es decideix a fer qualque cosa 
per canviar (en teoria, el grup ha d’estar en aquesta fase). Repas-
sau els beneficis que aporta el canvi i qui els ajudarà en el procés. 
Motivau-los sobre el fet que ho poden aconseguir de veritat (su-
port, reforç positiu). Treballau sobre els mites de l’exercici físic.

• Acció: la persona o el grup es decideix a fer el canvi i a fer els 
passos adients per començar. Ajudau-los a decidir el dia en que 
començarà el canvi (dia D), un dia tranquil, en què no hi hagi 
elements estressants. Han de comentar als familiars o als amics 
que començaran una planificació d’exercicis diaris i d’activitats, 
que heu d’haver confeccionat juntament amb la persona o amb 
el grup. Els heu d’animar a preparar la roba adequada per fer 
l’activitat, a concretar amb qui la faran, quina durada i quina 
intensitat tendrà. Repassau les recomanacions (planificació de 
l’exercici). 

• Manteniment: la persona o el grup s’esforça per no perdre el que 
ha aconseguit en la fase d’acció. Avaluació del procés en positiu 
i reforços positius. Ensenyau què cal fer si es van deixant dies i 
moments d’activitats i com s’han de prevenir les recaigudes.
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