TALLERS PRÀCTICS DE NUTRICIÓ
L'educació en nutrició és l'adquisició voluntària d'hàbits alimentaris i altres
conductes relacionades amb la nutrició que afavoreixen un bon estat de salut i
benestar, essent essencial per a la prevenció de malalties i el correcte
desenvolupament físic i mental (FAO / OMS).
Davant de la diversitat de factors que afecten la qualitat de l'alimentació
(ambientals, culturals, religiosos, econòmics, etc.,) l'educació en nutrició
representa una manera molt eficient d'incidir sobre un ampli sector de la població,
conscienciant de la seva importància no només als nens i joves, sinó també als
mestres, famílies i en definitiva a la comunitat de la qual formen part.
La realització dels tallers pràctics adaptats a l'edat del nen i continuats en el temps,
són molt útils en l'aprenentatge de conceptes de nutrició i hàbits saludables.
La inversió en recursos per a l'educació en nutrició en les primeres etapes de la
vida afavoreix la incorporació d'hàbits saludables que es traduirà en una prevenció
de malalties relacionades amb l'alimentació en l'etapa adulta.
Objectius:
• Sensibilitzar l'alumne de la relació existent entre el consum d'aliments i la
salut.
• Adquirir hàbits saludables des de la infància.
• Ensenyar-los a ser crítics a l'hora de triar els aliments, a no deixar-se influir per
la publicitat enganyosa d'una societat en què hi ha una contínua diversificació
d'aliments processats, una pèrdua d'estils d'alimentació familiar i en la qual es
fa extremadament difícil seguir una dieta sana i equilibrada.
Metodologia:
Els tallers de nutrició s’adapten al sistema pedagògic actual:
Educació infantil (4-5 anys):
Primer contacte del nen en temes d'alimentació.
Educació primària:
Primer cicle (6-7 anys): descripció dels aliments diaris necessaris.
Segon cicle (8-9 anys): hàbits saludables i dieta equilibrada.
Tercer cicle (10-12 anys): aparell digestiu. Nutrició. Estil de vida saludable.
Reflexió de la cura personal.
Contingut:
Els tallers s'han adaptat per a cada cicle:
✓ Nutrició en educació infantil

✓
✓
✓
✓
✓

Dieta saludable: el mercat dels aliments (1r cicle)
Esmorzar saludable (2n cicle)
Prevenció de trastorns alimentaris: construïm el nostre cos (2n-3r cicle)
Dieta equilibrada (3r cicle)
Etiquetatge d'aliments (3r cicle)

Material de suport:
GUIA PRÀCTICA D’ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ SALUDABLE

Guia editada pel COFT, de la qual en són autors el Grup de Treball Nutrició a
l’Escola, a l’abast de tots els interessats (col·legiats, entitats, centres educatius...).
Preu: 15€ per a col·legiats i 30€ per a no col·legiats.
Per adquirir-la, cal que enviar un correu a comptabilitat@coft.cat indicant Nom i
cognoms, i si es vol recollir la Guia al COFT o bé rebre-la per correu postal
(despeses d'enviament certificat 7€).

Cada taller pràctic presenta els següents continguts concrets:
NUTRICIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL
Objectius:
- Interioritzar la importància de la llet i els seus derivats: conte de La Lletera
versionat.
- Diferenciar els diferents grups d'aliments: "El rebost de l'àvia".
- Reconèixer els aliments per la seva olor, gust i tacte: taller sensorial.
- Introduir-se en la piràmide d'aliments.
Dirigit a:
Nens entre 4 i 5 anys
Programa:
1. Sessió teòrica:
15-20 minuts
Power-point: conte de La Lletera versionat: Rosalinda va amb un càntir de llet i en
comptes de vendre’l, organitza una festa amb els seus amics i va proposant què
podria fer amb la llet: formatge, iogurt, gelats, flam, beixamel, croquetes , etc.
Es mostren les fotos de diferents derivats làctics i al final, es fa un recordatori de
tot el que es pot elaborar amb la llet posant l'accent en la importància del calci en
la formació dels ossos i les dents.
2. Sessió pràctica
40 minuts
Els alumnes s'organitzen en 4 grups:
Grup 1: "El rebost de l'àvia": cada prestatgeria
correspon a un grup d'aliments (simulant la
piràmide), els nens han de col·locar imatges
imantades d'aliments a la prestatgeria corresponent.

Grup 2: diferenciació entre aliment làctic/no-làctic:
han de col·locar en un cistell les imatges d’aliments
làctics i derivats.

Grup 3: taller sensorial: el nen, amb els ulls tancats, ha d'identificar els aliments
per la seva olor, sabor i tacte. Es treballa fonamentalment la diferenciació entre
salat i dolç.
Grup 4: pintar la piràmide d'aliments que després poden muntar.
Metodologia:
Cal el consentiment familiar per si hi ha algun tipus d'al·lèrgia, intolerància o altres
hàbits alimentaris.
Perquè el docent i personal de reforç del col·legi col·laborin activament en el taller,
se'ls explicarà prèviament que farà cada grup.
Els grups d'alumnes van rotant per les diferents activitats.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point: conte de La Lletera versionat i fotos dels derivats làctics.
- Dibuix del rebost i imatges d'aliments.
- Dues cistelles i imatges de diversos aliments entre els quals hi ha d'haver làctics.
- Aliments reals (dolços i salats): galetes, cereals,
pastanaga, poma, llimona, ametlles,... degudament
conservats. Estovalles individuals, plats, tovallons o
tovalloletes humides i un antifaç o mocador per taparlos els ulls.
- Dibuix de la piràmide per pintar.

DIETA SALUDABLE: EL MERCAT DELS ALIMENTS
Objectius:
- Conèixer els aliments i diferenciar segons la seva funció: estructurals, reguladors i
energètics.
- Explicar la funció de cada grup.
- Concepte de dieta equilibrada. Piràmide d'aliments.
- Elaborar un menú diari equilibrat. Roda d'aliments.
- Factors que condicionen els hàbits alimentaris: com mengen els nens al món?
Dirigit a:
Primer cicle de primària (nens entre 6 i 7 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Presentació amb power-point: què és un aliment, les seves funcions, dieta
equilibrada, elaboració d'un menú.

2. Sessió pràctica:
40 minuts
S'organitzen 3 grups d'alumnes:
Grup 1: elaborar un menú diari escrit amb l'ajuda de la roda d'aliments.
Grup 2: amb aliments de plàstic o símil han de formar un mercat amb diferents
parades d'aliments: làctics, cereals, carn, peix, ous, llegums, fruites, verdures, etc.
Els alumnes del grup 1, amb el menú escrit, han d'escollir els aliments del mercat i
col·locar-los sobre una gran roda d'aliments diferenciant-los segons la seva funció.
Es comprovarà si és equilibrat i, si no ho és, es rectificarà.
Grup 3: joc de cartes en el qual s'associa l'aliment amb la seva funció.
3. Sessió teòrica final:
Es projectarà un altre power-point: com mengen els nens de diferents països.
Metodologia:
El personal docent i de reforç col·laboraran activament en la realització del taller.
Els grups d'alumnes a mesura que vagin acabant, aniran rotant per cadascuna de
les activitats.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-points.
- Roda d'aliments plastificada mida 1,5x1,5m. en la qual es diferencien els aliments
energètics (groc), reguladors (verd) i estructurals (vermell).
- Aliments de plàstic o d'altre material per muntar el mercat.
- Full per escriure el menú.
- Joc de cartes per l'associació aliment-funció.

ESMORZAR SALUDABLE
Objectius:
- Reconèixer la importància de l'esmorzar, per ser el primer àpat del dia.
- Construir un esmorzar saludable.
- Familiaritzar-se amb els hàbits saludables.
Dirigit a:
Segon cicle de primària (nens entre 8 i 10 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Projecció d'un power-point en el qual s'explica el concepte d'aliment i nutrient,
concepte d'energia, importància de l'esmorzar, contingut d'un esmorzar saludable,

la importància de l'esmorzar en el context de dieta equilibrada i explicació de la
piràmide d'aliments: com construir una dieta equilibrada.
2. Sessió pràctica:
30-40 minuts
Si es fa l'esmorzar a l'escola, ha de contenir: llet, pa, oli d'oliva, 6-7 peces fruita
seca, una peça de fruita.
Després d'esmorzar, es preparen tres cistelles que contenen cadascun dels
aliments de plàstics o altre material, una cistella ha de contenir aliments rics en
energia, una altra aliments rics en calci i l'última aliments rics en vitamines, s'han
de construir diferents esmorzars saludables que han de contenir almenys un
aliment de cada grup.
Finalment es projecta un power-point en el qual es veu com mengen famílies de
diferents països i ells han d'opinar si la dieta és equilibrada o no, i dir les
mancances i excessos.
Metodologia:
En el cas de fer l'esmorzar a l'escola, l'activitat es farà a la primera hora de classe.
Als alumnes / pares se'ls ha de comunicar que han de venir el dia de l'activitat
sense esmorzar, tampoc n’han de portar per l'hora del pati.
Uns dies abans de realitzar l'activitat, se li farà arribar al col·legi una enquesta
anterior (annex 1) que ha d'omplir l'alumne a classe sota la supervisió del
personal docent i se li farà arribar a la persona que impartirà el taller perquè valori
els hàbits alimentaris del grup.
Se li ha d'explicar al personal de l'escola el que han d'aportar per esmorzar: pa, oli
d'oliva, llet, fruits secs i fruita. En el cas que hi hagi algun nen amb alguna
intolerància, al·lèrgia alimentària o altres hàbits alimentaris culturals o religiosos
s'ha de comunicar perquè es prenguin les mesures pertinents.
Uns dies després de l'activitat es farà arribar al col·legi una enquesta posterior a
l'activitat (annex 2) que igualment contestarà l'alumne sota supervisió del docent,
per poder valorar l'activitat.
La persona que imparteix el taller valorarà les dues enquestes i emetrà un informe
al col·legi en el qual s'analitzarà els hàbits dels alumnes, s'explicaran les
mancances observades i les mesures a prendre, així com les recomanacions
oportunes.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Tres cistelles i aliments de plàstic o d'un altre material.
- Enquestes anterior i posterior (veure annexos 1 i 2).

PREVENCIÓ DE TRASTORNS ALIMENTARIS: CONSTRUÏM EL NOSTRE COS
Objectius:
- Educar els estudiants sobre la nutrició equilibrada i la salut
- Conèixer les funcions dels aliments
- Construir una dieta equilibrada
- Promoure la participació en la preparació d'àpats
- Què és l'autoestima
- Conèixer i acceptar els canvis corporals que es produeixen en la pubertat
Dirigit a:
Segon i tercer cicle de primària (nens entre 9 i 12 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
15-20 minuts
Presentació amb power-point en relació a:
- Explicació de la dieta equilibrada i la seva relació amb la salut.
- Quina és la funció i la composició d'aliments: roda d'aliments.
- Construir una dieta equilibrada amb la piràmide dels aliments.
- Dieta mediterrània i altres patrons d'alimentació.
- Participar en l'elaboració de menús.
- Explicació del concepte d'autoestima.
- Conèixer els canvis en el nostre cos en la pubertat.
2. Sessió pràctica:
- Treballar l’autoestima
- Fer una llista de les qualitats que una persona pot tenir: acadèmic, ordenat, bon
company, agradable, ben plantat, alegre, etc. Cada estudiant ha de tenir una llista
amb el nom de tots els seus companys de classe i escriure almenys dues qualitats
de cada. Llavors es llegiran en veu alta les qualitats (és anònima).

DIETA EQUILIBRADA
Objectius:
-interpretació de la piràmide d'aliments.
-com construir una dieta equilibrada a través de la
combinació de les racions dels aliments dels
diferents grups.
Dirigit a:
Tercer cicle de primària (nens entre 10 i 12 anys), i també primers cursos d’ESO.

Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Presentació power-point: els nutrients i les seves funcions, la importància de
l'aigua, concepte d'energia, concepte de ració alimentària, interpretació de la
piràmide d'aliments, composició d'un menú, hàbits saludables.
2. Sessió pràctica:
30 minuts
Amb la taula d’equivalència de les racions alimentàries i la piràmide d'aliments
construir un menú equilibrat.
Metodologia:
El personal docent podrà col·laborar en el desenvolupament del taller.
El taller podrà ser valorat per una enquesta anterior / posterior (annex 1 i 2).
L'enquesta anterior es farà arribar uns dies abans de realitzar l'activitat i la
posterior uns dies després.
Es podrà elaborar un informe al col·legi sobre l'aprofitament d'aquest taller.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Plantilla d'un menú buit.
- Plantilla de les equivalències de les racions alimentàries.
- Piràmide dels aliments.
- Enquesta anterior i posterior a l'activitat (veure annexos 1 i 2).

ETIQUETATGE D’ALIMENTS
Objectius:
- Conèixer què ha de contenir una etiqueta.
- Interpretar la informació nutricional en el context d'una dieta equilibrada.
- Ser crítics a l'hora d'interpretar l'etiquetatge dels aliments des del punt de vista
de la salut.
Dirigit a:
Tercer cicle de primària (nens entre 10 i 12 anys), i també primers cursos d’ESO.
Programa:
1. Sessió teòrica:
40 minuts
Power-point: els nutrients i les seves funcions, concepte de dieta equilibrada,
concepte de ració, equivalències de racions alimentàries, definició d'etiquetatge,

ingredients, composició nutricional, additius, interpretació dels pictogrames de les
etiquetes, comparació de diferents aliments, els ous i els criteris a tenir en compte
a l'hora d'escollir aliments de les mateixes característiques.
2. Sessió pràctica:
20 minuts
S'organitzen els alumnes en 4-5 grups, cada un en
una taula i en cada taula un grup d'aliments:
cereals, galetes, llets, brioixeria, etc. Han de
comparar la informació nutricional dels aliments de
cada grup i decidir quin seria el més saludable.
Metodologia:
El personal docent i de reforç col·laborarà en la sessió pràctica amb els que
imparteixin el taller.
El taller serà valorat per una enquesta anterior / posterior a l'activitat (annexos
1 i 2). O bé es farà un test de valoració del taller (annex 3).
Es farà un informe al col·legi sobre els hàbits alimentaris, activitat física, grau de
satisfacció del taller per part de l'alumnat, etc. Un cop valorat s'explicarà les
mancances observades, les mesures a prendre i les recomanacions oportunes.
L'enquesta anterior es farà arribar a l'escola uns dies abans de l'activitat i la
posterior uns dies després de realitzar-la.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Envasos dels diferents aliments.
- Enquesta anterior i posterior a l'activitat (annexos 1 i 2), test de valoració (annex
3).

ANNEX 1. Enquesta anterior al taller

MUNICIPI

ESCOLA

1.-¿esmorzes a casa abans de venir a
l’escola?

PAÍS D’ORIGEN

CURS
EDAT

a.-sempre

b.-a vegades

c.-mai

NEN/NENA

2.-¿què esmorzes a casa?

3.-sinó esmorzes a casa, marca el motiu:

a.-llet sola

a.-no tinc prou temps

b.-suc solo

c.-suc/llet amb cereals/galetes/magdalenes

b.-no tinc ganes de preparar-lo

d.-suc/llet amb entrepà/torrades

c.-no tinc gana

e.-suc/llet amb brioixeria industrial

d.-prefereixo esmorzar a l’escola

f.-iogurt/formatge

e.-altres motius

g.-fruita

h.-altres
4.-¿menges o beus a l’hora del pati?

5.-si la resposta es SI, ¿què prens?

a.-sempre

a.-llet/batut

b.-a vegades

c.-mai

b.-entrepà c.-past. industrial

d.-llaminadures

e.-fruita

f.-altres

7.-¿et quedes a menjar a l’escola?

6.-¿quants àpats fas al dia?
1 - 2 - 3 - 4 - 5

a.-si

b.-no

c.-a

vegades
8.-¿menges verdures cada dia?
a.-si

b.-no

10.-¿quantes vegades a la setmana menges
c.-a vegades

a.-mai

9.-¿menges fruita cada dia?
a.-si

b.-no

peix?

c.-a vegades

b.- una

c.-dos

d.-tres o més

ALTRES HÀBITS SALUDABLES
11.-¿quants dies/setmana fas esport fora de

12-¿quantes hores els dies d’escola

l’horari escolar?

dediques al dia a mirar

a.-cada dia

b.-2/3 dies

TV/consola/ordenador?

c.-només el cap de setmana

a.-1 h o menys

d.-2/3 dies més el cap de setmana

e.-mai

c.-3 h

d.-més de 3h

b.-2 h
e.-mai

13.-¿quantes hores en cap de setmana

14.-¿et neteges les mans abans/després de

dediques al dia a mirar

menjar?

TV/consola/ordenador?

a.-si

a.- 1 h o menys
c.-3 h

b.- 2 h

d.-més de 3 h

b.-a vegades

c.-mai

15.-¿et neteges les dents després de
e.-mai

menjar?
a.-si

b.-a vegades

c.-mai

ANNEX 2. Enquesta posterior al taller

MUNICIPI

ESCOLA

1.-¿Creus que esmorzar bé és important per a
la teva salut?

PAÍS D’ORIGEN

CURS
EDAT

NEN/NENA

a.- si

b.- no

2.-després de realitzar l’activitat, ¿creus que
ara esmorzes…?
a.- igual

b.-millor

3.- després de l’activitat ¿què esmorzes ara?

4.-¿qué menges a l’hora del pati?

a.-llet sola

a.-llet/batut

b.- suc sol

c.-suc/llet amb cereals/galetes/magdalenes

b.-entrepà

d.-suc/llet amb entrepà/torrades

c.-pasteleria industrial

e.-suc/llet amb brioixeria industrial

d.- llaminadures

f.-iogurt/formatge

e.- fruita

g.-fruita

h.- altres

f.- altres

i.-res

h.-res

5.-¿quants àpats fas al dia?

6.-¿menges ara més fruita?

1–2–3–4–5

a.-si

b.-igual

7.-¿menges ara més verdura?

8.-¿menges ara més peix?

a.-si

a.-si

b-.igual

c.-menys

b.-igual

c.-menys

c.-menys

ALTRES HÀBITS SALUDABLES
9.-¿creus que fer exercici físic és important per

10.-repecte a l’activitat física, ¿creus que has fet

a la teva salut?

algún canvi concret com…?

a.-si

b.-no

c.- no ho sé

a.-fer més esport
b.-mirar menys la TV/consola/ordenador.
c.-cap

11.-¿creus que el que has après en aquest taller

12.-¿tens interés ara en mirar l’etiqueta de

t’ajudarà a adquirir bons hàbits saludables?

l’alimento abans de comprar/menjar?

a.-si

a.-si

b.-no

c.- no ho sé

b.-no

13.-¿qué es el més important a tenir en compte

15.-¿t’agradaria fer més activitats/tallers sobre

en una etiqueta?

alimentació?

14.-¿t’ha agradat l’activitat?
a.-si

b.-no

c.-no ho sé

a.-si

b.-no

c.- no ho sé

ANNEX 3. Test de valoració del taller “Etiquetatge dels aliments”
1.-Abans de realitzar l'activitat ¿llegies la informació de les etiquetes dels aliments?
a.- sí
b.- no
c.- de vegades
2.-Quina informació llegies més sovint?
a.- calories
b.- ingredients.
c.- composició nutricional.
d.- caducitat
i.- altres
3.-Creus que la informació que s'obté de les etiquetes és prou clara i / o de confiança?
a.- sí
b.- no
c.- de vegades
4.-Després del que has après en aquest taller creus que seràs més crític a l'hora d'escollir
un aliment?
a.- sí
b.- no

