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COMO UTILIZAR 
ESTE MATERIAL?

- Introdución -
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COMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
O obxectivo principal é axudarte, como docente, a que planifiques un proxecto de 
clase no que o teu alumnado adquira unha aprendizaxe significativa e consiga 
cambiar os comportamentos no relativo á dieta saudable e ao desperdicio 0. 

Esta documentación inclúe 4 niveis ou Fases de profundidade que teñen como 
meta facer que os teus estudantes sexan os protagonistas da súa aprendizaxe 
intervindo de forma directa no desenvolvemento dun proxecto de clase, e que unha 
vez finalizado, poderás presentar como traballo de participación na iniciativa de 
Salvacomidas. 

Todas as actividades que se expoñen neste material didáctico son voluntarias, pero 
facilitaranche o traballo final que debes presentar.

Ao rematar cada apartado teórico, encontrarás unha táboa de orientacións de 
traballo coas actividades de aula organizadas por ciclos de Primaria, así como unha 
temporalización aproximada, podendo acurtar ou desenvolver máis as fases de 
traballo segundo as consideres máis ou menos interesantes.

EIXO
TEMÁTICO

BLOQUE DE
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AULA. FASES DE 
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EMPRATADO
E PRESENTACIÓN DO 
PRATO: ALMORZO / 

XANTAR / CEA.

ETIQUETA 
NUTRICIONAL 

ORIXINAL.

DESTACA OS 
BENEFICIOS PARA O 

ORGANISMO.

PROPOSTA CREATIVA 
DE MENÚ.

VALORACIÓN DE 
PLATO SOSTENIBLE Y 
CERO DESPERDICIO.

FASE 1.

DEFINICIÓN 
DA SITUACIÓN. 
DEFINICIÓN DE 
OBXECTIVOS.

FASE 2.

PAUTAS PARA A 
SOLUCIÓN. ANÁLISE 

COMPARATIVO E 
MEDIDAS.

FASE 3.

CONSECUCIÓN 
DE OBXECTIVOS. 
PLANIFICACIÓN E 

RESULTADOS.

MACRONUTRIENTES.

MICRONUTRIENTES.

DIETA EQUILIBRADA. 
RACIONS E PRATOS/

DÍA.

DIETA MEDITERRÁNEA 
RECEITARIO.

COMIDA DE 
APROVEITAMIENTO 

RECETARIO.

FICHAS DE XOGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
ARCIMBOLDO.

FICHAS DE XOGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
CÍRCULO CROMÁTICO.

FICHAS DE XOGO.

ACTIVIDADES DE AULA. 
ETIQUETA NUTRICIONAL.

FICHAS DE XOGO.

ACTIVIDADE DE AULA. 
XARDÍN AROMÁTICO.

ACTIVIDADE DE AULA. 
MAPA GASTRONÓMICO.

FICHAS DE XOGO.

ACTIVIDADES DE AULA 1, 
2 Y 3 RESPONDE OUTRA 

VEZ.

1.1 INVENTARIO 
GRUPO DE 

ALIMENTOS.

1.2 INVENTARIO 
FROITAS E VERDURAS.

2.1 MENÚ SEMANAL / 
MENÚ ALTERNATIVO.

2.2 MENÚ 
EQUILIBRADO.

3.1 MENÚ CREATIVO E 
MULTICULTURAL.

3.2 MENÚ CERO 
DESPERDICIO. 
CREACIÓN DE 

NOVOS PRATOS 
SUSTENTABLES.

0. COMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
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 Cada apartado desta unidade didáctica contén unha primeira sección   
 informativa que che axudará a explicar os conceptos teóricos.

 Verás que algunhas palabras están en cor azul e subliñadas. Estas conteñen  
 unha ligazón a unha web de referencia por se queres profundar ou saber  
 máis. Lembra que dispós da vinculación curricular para axudarche na   
 programación e secuenciación do curso.

 Ao final de cada apartado verás un cadro esquema coas Competencias clave  
 e as áreas curriculares nas que se poden realizar as actividades propostas.
 
 Para axudar a que os teus estudantes asimilen os conceptos, encontrarás  
 tamén un primeiro cadro sinóptico coas fichas de xogo correspondentes,  
 que servirá para asentar o aprendido, a modo de repaso, pero coa
 metodoloxía didáctica da Gamificación.
 
 Na seguinte escala de coñecemento, deixámosche unha segunda actividade  
 na aula, grupal e aliñada coas metodoloxías didácticas de Aprendizaxe   
 colaborativa, o Flipped Classroom e as Intelixencias Múltiples, para que o  
 teu alumnado profunde un pouco máis e aplique o aprendido.
 
 Para levala a cabo na túa aula, facilitámosche un cadro orientativo de   
 diversas actividades adaptadas a cada ciclo de Primaria. Elixe a que mellor se
 adapte ao teu grupo! Alén diso, estas actividades teñen un carácter
 interdisciplinar, polo que poden realizarse noutras áreas ou materias.

 Unha vez que a clase teña completadas as fichas de xogo e a actividade
 grupal, estarán preparados para iniciarse no desenvolvemento do proxecto
 de clase. 

 Para iso deixámosche no último bloque unha serie de fichas de traballo de
 campo, que, a modo de indicadores (inventario, análise, comparativa e
 planificación) che axudaran a dar forma ao proxecto de participación: a
 creación dun menú ou prato saudable, sen perder de vista que sexa
 sustentable e valorando o mínimo desperdicio de alimentos para a súa
 elaboración.

Esperemos que estas actividades produzan cambios alimentarios sustentables no 
tempo e poidas avalialos por medio do proxecto de clase.

Estamos seguros de que faredes un proxecto estupendo!

0. COMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN.

- Teoría 1 -

Neste primeiro bloque imos ver a diferenza entre alimentación e nutrición, os tipos 
de nutrientes que existen e cales son as súas funcións.
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Cando nos alimentamos non só comemos porque teñamos fame ou apetito senón, 
e sobre todo, porque os alimentos proporciónannos as forzas e enerxías necesarias 
para o correcto funcionamento do noso corpo.

Pero para comer ben debemos saber que é a nutrición, e dese modo, saber que 
debemos comer.

A nutrición é o conxunto dos procesos fisiolóxicos que se producen ao alimentarnos 
e polos cales o noso corpo recibe, transforma e utiliza as substancias químicas 
contidas nos alimentos. Ou, dito doutro xeito, a nutrición é a forma na que o corpo 
converte e aproveita as substancias nutritivas dos alimentos.

Uns proporcionan calor e enerxía para as actividades 
diarias, outros regulan os procesos corporais e as 
reaccións químicas que se producen nas células e 
outros reparan e renovan o organismo, achegando 
o necesario para o seu desenvolvemento. 

O organismo necesita unha subministración 
continua de substancias (nutrientes) que debemos 
inxerir, non só para cubrir a necesidade de 
alimentarnos, senón polas funcións específicas que 
teñen sobre o funcionamento do noso corpo.

Estes nutrientes encontrámolos nos alimentos e 
agrúpanse en: macronutrientes e micronutrientes.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Se tivésemos que facer 
unha comparación, 
diriamos que o noso 
corpo é como un coche 
e os alimentos, o 
carburante. Dependendo 
da calidade e cantidade 
do carburante, o corpo 
funcionará mellor ou peor.

Lácteos Carnes Pescados e mariscos Cereais 

Pasta e arroz Legumes e froitos secos Froitas Hortalizas 

Ovos Aceites e graxas 
(manteiga) 

Bebidas Doces e repostaría

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://www.ucm.es/nutricioncarbajal/
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PROTEÍNAS:

 Son esenciais para o metabolismo xa que contribúen á formación, 
desenvolvemento e renovación de todos os órganos do corpo, dan forma 
aos ósos e os músculos, fornecen enerxía ao organismo e desempeñan 
importantes funcións nas células.

As proteínas están presentes en alimentos de orixe animal como a carne, as 
vísceras e os miúdos (fígado, riles, callos ou moellas), o peixe, os ovos e o leite, 
e en alimentos de orixe vexetal, como os legumes, os froitos secos e a soia.

OS MACRONUTRIENTES.
Os macronutrientes agrúpanse en proteínas, carbohidratos (tamén chamados 
glícidos ou hidratos de carbono) e lípidos (ou graxas).

A fibra e a auga non son macronutrientes, pero están incluídos neste grupo ao estar 
presentes en cantidades considerables na maioría dos alimentos, xa que ambos 
interveñen de forma directa sobre o organismo.

 A auga é o principal compoñente do corpo humano. Actúa como disolvente  
 doutras substancias, participa nas reaccións químicas celulares e facilita a
 función de dixestión, sendo, ademais, o medio de eliminación dos
 desperdicios do organismo. 

 A fibra diminúe os niveis de glicosa (azucre) e colesterol en sangue e axuda
 ao aparello dixestivo de forma esencial.

Outra clasificación que podemos facer dos nutrientes é canto ás súas  Funcións 
principais:

 Nutrientes enerxéticos. Actúan como combustible celular, presentes no  
 grupo dos carbohidratos.

 Nutrientes plásticos. Actúan como rexeneradores do organismo. Están   
 presentes no grupo das proteínas, aínda que tamén se utilizan pequenas  
 cantidades doutros tipos de nutrientes.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_proteinas.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
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GLÚCIDOS OU HIDRATOS DE CARBONO: 

Hainos de 2 tipos, os chamados azucres simples, que se liberan directamente 
ao inxerilos e os carbohidratos complexos, de lenta liberación e con efecto 
saciante. Ambos proporcionan a enerxía que necesitan os músculos e o 
organismo para funcionar.

Os carbohidratos simples atopámolos nos azucres da cana de azucre (azucre 
moreno) e da remolacha (azucre branco), o mel ou a marmelada, así como nos 
zumes de froitas e nalgunhas froitas como os plátanos ou as uvas pasas.

Os carbohidratos complexos atópanse tanto nos cereais, o pan e a pasta (trigo, 
millo, cebada, avea e centeo), como nos alimentos que conteñen amidón, como 
o arroz e os tubérculos (patacas e patacas doces). 

Os legumes como os garavanzos, as lentellas, xudías, chícharos e a soia tamén 
pertencen a este grupo, do mesmo xeito que nalgunhas froitas como o ananás 
e os froitos vermellos (amorodos, cereixas).

LÍPIDOS: 

As graxas constitúen outra fonte directa de enerxía para o corpo, 
proporcionando mesmo máis calorías que os carbohidratos e as proteínas. Os 
lípidos encárganse de formar os tecidos adiposos que protexen e sosteñen os 
órganos vitais, xa que son illantes.

Tamén forman parte das membranas celulares e regulan algúns procesos 
celulares, á vez que facilitan a inxestión de vitaminas liposolubles (A, E, D ou 
K entre outras).

Os lípidos inclúen non só as graxas visibles como a manteiga, a margarina, o 
aceite de oliva ou a graxa visible da carne, senón tamén as graxas invisibles 
que conteñen o leite, os ovos, os froitos secos ou os peixes.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_hidratos.htm?ca=n0
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-6-grasas.pdf
http://badali.umh.es/assets/documentos/pdf/artic/grasa.pdf
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN.

- Actividades 1 -

METODOLOXÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativa.

 Competencia en Interacción co Mundo Físico.
 Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal.
 Competencia Lingüística.
 Competencia Cultural e Artística.

Flipped Classroom.  Competencia Dixital.
 Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

Área de Educación Artística

TÁBOA DE COMPETENCIAS



PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 1 
Na web encontrarás todas as fichas correspondentes.
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CADRO SINÓPTICO
FICHAS DE XOGO

PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 2 
Guiseppe Arcimboldo (Milán, 1527- 1593)   
foi un artista do Renacemento. A súa 
obra é única e singular porque a maioría 
dos seus cadros son antropomorfos, 
debuxando siluetas humanas a partir de 
diversos obxectos como froitas, verduras, 
carnes e peixes.

A través do seu estudo, os escolares aprenderán a distinguir e valorar cada grupo de 
alimentos e o seu valor nutricional desde un punto de visto orixinal e artístico.
 
 Pide aos teus alumnos e alumnas que, por grupos de traballo, seleccionen  
 unha obra do artista italiano Arcimboldo.

 Cada grupo de traballo debe elixir unha obra para describir os grupos de  
 alimentos que aparecen nela, así como as súas propiedades nutritivas.

 Podes aproveitar que algunhas obras recollen varios alimentos e produtos  
 estacionais para falar dos produtos de tempada.

 Para terminar a sesión podes facer unha posta en común, de maneira que  
 cada grupo de traballo expoña os seus resultados ao resto do grupo. 
 

EJE TEMÁTICO  CONTIDO Nº FICHA

GRUPOS DE ALIMENTOS  2

CARBOHIDRATOS

LÍPIDOS

6

3, 9

OS MACRONUTRIENTES

APLICAMOS
O

 
APRENDIDO

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://rz100arte.com/arte-ninos-arcimboldo-al-alcance-los-mas-pequenos/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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ORIENTACIÓNS DE TRABALLO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Fotocopia o debuxo de perfil dunha persoa. Así 
cada neno poderá crear a súa propia obra ao 
estilo Arcimboldo!

Pídelles que encaixen varios alimentos ata 
completar a figura e que despois os coloreen.

Cada neno expón de forma oral os grupos 
de alimentos que conforman o seu retrato, 
relacionándoos cos grupos nutricionais.

Sesión 1. Entrega do material 
e explicación da actividade. 
Inicio da actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Posta en común e 
reflexión grupal.

2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide a cada grupo de traballo que seleccione 
unha obra. Terán que recompilar información 
sobre cada grupo de alimentos e o seu grupo 
nutricional.

Cada grupo realiza un pequeno panel explicativo, 
en cartolina DIN A3, expoñendo de forma oral o 
que descubriu.

Probade a colgalos todos na aula ou no corredor 
a modo de mural!

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Posta en común e 
reflexión grupal.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de traballo encárgase de pescudar 
sobre un cadro concreto. Para iso, podes enfocar 
esta procura a través de Internet, a modo de 
webquest, pedindo que introduzan no motor de 
busca as palabras chave “Arcimboldo”, “retrato”, 
“cadro”, “froitas”, así como os alimentos que 
aparezan no cadro elixido.

Cada un dos grupos expón ao resto da clase os 
seus resultados de busca: alimentos e nutrición.

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Posta en común 
e reflexión grupal.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN.

- Teoría 2 -

Neste primeiro bloque imos ver a diferenza entre alimentación e nutrición, os tipos 
de nutrientes que existen e cales son as súas funcións.
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OS MICRONUTRIENTES.
A este grupo pertencen as vitaminas y sales minerais, principalmente presentes nas 
froitas e as verduras. 

Como o seu nome indica, “micro” significa que están presentes en pequenísimas 
proporcións, pero son imprescindibles a pesar de que as cantidades que necesita o 
corpo humano se midan en milésimas, ou mesmo millonésimas de gramo (traza de 
elementos ou oligoelementos).

A función principal dos micronutrientes é a de facilitar e controlar as funcións 
bioquímicas, como funcións de regulación. Interveñen tamén nas funcións 
nerviosas e o correcto desenvolvemento dos músculos.

As froitas, hortalizas e verduras pódense agrupar por gamas de cores, xa que os 
pigmentos que fan posible a súa variedade de cores son en realidade fitonutrientes, 
substancias de orixe vexetal que, aínda que non teñen un valor nutricional específico, 
si demostraron ser claves para a saúde a longo prazo. 

BRANCO:

Os alimentos brancos obteñen a cor dos compostos polifenoles, con 
propiedades antioxidantes. Son ricos en potasio, que ten propiedades 
diuréticas, e poden ser unha fonte de niacina e vitamina C. Alén disto, os 
alimentos como o allo e a cebola conteñen alicina, un composto ao que se 
atribúen propiedades antibióticas.

AMARELO-LARANXA: 

Moitas froitas e verduras de cor laranxa e amarelo obteñen a súa cor do 
antioxidante betacaroteno, que se converte en vitamina A no corpo. A vitamina 
A axuda a funcións esenciais, incluída a reparación dos tecidos corporais, a 
formación de ósos e dentes, a resistencia ás infeccións e unha boa visión. 
Outras froitas como os cítricos conteñen vitamina C, que é antioxidante, e 
folato, que se transforma en vitamina B.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_vitaminas.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_minerales.htm?ca=n0
http://www.colorsofhealth.com/colors/index.shtml
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VERMELLO: 

Os alimentos de cor vermella son poderosos antioxidantes e son ricos en 
licopeno, nutrientes que melloran a saúde cardiovascular e a circulación. 
Tamén conteñen minerais como potasio e selenio, que axudan a fortalecer o 
sistema inmunolóxico e a memoria. Achegan ademais vitaminas A, B9 e C.

VERDE: 

As froitas e verduras verdes deben a súa característica cor á clorofila, un 
antioxidante relacionado coa saúde ocular. Conteñen vitaminas e minerais 
esenciais que son depurativas, fortalecen as defensas, e vitamina K e potasio, 
que axudan, xunto co ácido fólico, a un correcto funcionamento do corazón.

VIOLETA: 

As ameixas, moras ou arandos obteñen a súa cor morada dos flavonoides 
como a antocianina, que ten efectos antioxidantes e antiinflamatorios. Axudan 
a atrasar a deterioración cognitiva e a previr o dano celular.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN



14

DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN.

- Actividades 2 -

METODOLOXÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativa.

 Competencia en Interacción co Mundo Físico.
 Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal.

 Competencia Cultural e Artística

 Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

Área de Educación Artística.

TÁBOA DE COMPETENCIAS



PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 1 
Na web encontrarás todas as fichas correspondentes.
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CADRO SINÓPTICO
FICHAS DE XOGO

PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 2
 
O círculo cromático  é un elemento clave no 
estudo da cor. 

Se acabamos de ver como as cores das 
froitas, hortalizas e verduras gardan unha 
relación directa cos seus nutrientes e inflúen 
notablemente no organismo…

Por que non facer un círculo cromático con 
froitas e verduras? Aos teus estudantes vailles 
encantar!

EJE TEMÁTICO  CONTIDO Nº FICHA

VITAMINAS E SALES 
MINERAIS 2

COR VERMELLA 5

COR AMARELA 7

COLOR VERDE 9

OS MICRONUTRIENTES

APLICAMOS
 

O

 

APRENDIDO

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
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ORIENTACIÓNS DE TRABALLO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Fotocopia un círculo cromático sen cor, apenas 
as liñas do círculo e as súas divisións.

Pide que encaixen os alimentos segundo a súa 
cor ata completar o círculo cromático.

Se queres que sexa máis orixinal, podedes 
modelar as froitas e verduras con plastilina!

Para fixar a plastilina sobre a cartolina de base, 
lembra darlle unha capa de cola branca cando 
formes a figura. Unha vez seca, quedará dura e 
brillante. 

Sesión 1. Entrega do material 
e explicación da actividade. 
Inicio da actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Peche da 
actividade, debate e 
conclusións.

2º Y 3ª CICLO 
ED. PRIMARIA

Cada grupo de traballo realiza unha parte do 
círculo cromático, elixindo unha cor. A cartolina 
ten que ser triangular e pechada con arco, con 
forma de “queixiño”.

Pide que peguen sobre a cartolina distintas 
imaxes, fotografías e debuxos do grupo de 
froitas e hortalizas da cor que elixiron.
 
Poden incluír tamén os seus principais 
beneficios nutricionais.

Para explicar o resultado poden facer un panel 
explicativo, con forma triangular, en DIN A3, 
expoñendo de forma oral o que aprenderon.

Para que a actividade quede redonda, propón 
a cada grupo de traballo que o día que vaian 
expoñer vaian vestidos do mesma cor que 
elixiron.

Unha vez expuxesen todos os grupos, xuntade 
cada triángulo e formaredes un gran círculo 
cromático!

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Peche da actividade 
e posta en común.

1. DIFERENCIAMOS ENTRE ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN
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DIFERENCIAMOS ENTRE 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN.

- Proxecto de aula. Fase 1 -

Ficha 1.1 de traballo de campo. INVENTARIO DE ALIMENTOS - UN ALIMENTO 
SALVAXE APARECEU!
Seguro que che encantan as excursións, pois esta semana toca ir ao supermercado!

 Pégate como a cotra ao membro da túa familia que vaia ir á compra e   
 recompila distintos folletos de supermercado.
 Recorta os alimentos frescos que atopes: carnes, peixes, cereais, lácteos…  
 Esfórzate moito para que quede xeitosiño!
 Cando os teñas, ordénaos por grupos de alimentos indicando os seus   
 nutrientes: proteínas, carbohidratos e lípidos.

Ficha 1.2 de traballo de campo. INVENTARIO DE FROITAS E VERDURAS POR COR - 
NON QUEDES EN BRANCO!
Puxécheste rubio ou rubia na aula algunha vez por non saberes a lección? Pois para 
que non che pase coas froitas e verduras, imos investigar!
 
 Consigue diferentes folletos de supermercado.
 Recorta as froitas, verduras e hortalizas frescas... canta máis variedade
 mellor!
 Agrúpaas por cor, indicando as vitaminas e sales minerais que conteñen.  
 Alguén atopou algunha morada? E rosa?

ACTIVACTIVÁÁMONOSMONOS
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A DIETA EQUILIBRADA.

- Teoría 1 -

Neste segundo bloque falaremos do que é unha dieta equilibrada e como conseguila.
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Unha dieta equilibrada é aquela que contén todos os alimentos necesarios, achega 
a cantidade xusta de nutrientes enerxéticos (calorías) en función do exercicio ou 
desgaste físico que se faga e ten variedade de nutrientes macro e micro (proteínas, 
carbohidratos, lípidos, sales minerais e vitaminas).

Equilibrando cada grupo de alimentos no prato, conseguiremos un estado 
nutricional óptimo.

Seguindo as recomendacións internacionais da Organización Mundial da Saúde 
(OMS), establécense as seguintes proporcións de macronutrientes no consumo 
diario.

 As proteínas deben supoñer un 10-15% da achega calórica total.

 Os lípidos non sobrepasarán o 30-35% das calorías totais inxeridas.
 
  As graxas non saturadas, presentes en peixes, aguacates, froitos
  secos e nos aceites de xirasol, soia e oliva son preferibles ás graxas  
  saturadas (presentes na carne graxa, a manteiga, o aceite de palma e  
  de coco, a nata, o queixo e o unto). 
 
  As graxas transxénicas, producidas industrialmente e presentes
  en pizzas conxeladas, tortas, galletas, pasteis, obleas, aceites de
  cociña e pastas untables, deben evitarse, así como as graxas
  transxénicas de ruminantes (presentes na carne e os produtos lácteos
  de ruminantes tales como vacas, ovellas e cabras).

 Os carbohidratos (glícidos) deben fornecer polo menos un 50%-55% da
 achega calórica total.

Carbohidratos simples (Azucres simples). Menos do 5%-10% 
da inxestión calórica total de azucres. Son os naturalmente 
presentes no mel, marmeladas e os zumes e concentrados 
de froitas. 50 gramos, ou unhas 12 culleradas rasas. 

Carbohidratos complexos. 30% de hidratos de carbono, 
cereais e tubérculos, como pasta, arroz, pataca e legumes.
 

CONTEXTUALIZACIÓN.

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

GLÍCIDOS

30%
15%

55%

2. A DIETA EQUILIBRADA

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm?ca=n0
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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LOS TRES PLATOS.
PORCIONES RECOMENDADAS.

Para garantir a proporción recomendada, cada porción debe ser equivalente á 
cantidade depositada na palma da man dun neno ou nena. 

 
 Froitas e verduras. Polo menos 400 g (cinco porcións) de froitas e hortalizas  
 ao día, excepto patacas, patacas doces, mandioca e outros tubérculos con  
 fécula.
 
 Sal iodado. Menos de 5 g (aproximadamente unha cullerada ao día). O uso de
 especias e herbas aromáticas na cociña permiten realzar o sabor dos
 alimentos sen abusar do sal.

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIONES 4 a 6 AÑOS a 12 AÑOS

FROITAS 2-3 1/2 PEZA DE FROITA FRESCA.
1/3 CUNCO DE ZUME.

1/4 FROITA ENLATADA.

1 PEZA DE FROITA FRESCA.
1/2 CUNCO DE ZUME.

1/3 FROITA ENLATADA.

VERDURAS 2-3 1/4 CUNCO DE VERDURA COCIDA, FERVIDA.
1/2 CUNCO ENSALADA.

1/2 CUNCO DE VERDURA COCIDA.
1 CUNCO DE ENSALADA.

2. A DIETA EQUILIBRADA

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIÓNS 4 a 6 ANOS a 12 ANOS

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
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% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FRUTAS Y VERDURAS

(MICRONUTRIENTESS)

ALMORZO 25% 25% 25% 50%

MERENDA 10% 20% 50% 30% 1 PEZA

 XANTAR 30% 15% 55% 35% 1 PEZA

CEA 25% 20% 30% 50%

CARBOHIDRATOS. 
CEREAIS / PAN 6-11 1/2 REBANDA DE PAN.

1/3 CUNCO PASTA OU ARROZ.
1/2 CUNCO DE CEREAIS SECOS.

2-3 GALLETAS SALGADAS.

1 REBANDA DE PAN.
1/2 CUNCO DE PASTA OU ARROZ.

3/4 CUNCO DE CEREAL SECO.
4-5 GALLETAS SALGADAS.

PROTEÍNAS / CARNES E PEIXES 2 1 OVO.
1 PORCIÓN DE CARNE, PEIXE.

1/3 CUNCO DE LEGUMES (XUDÍAS, FABAS, 
LENTELLAS).

1 ou 2 OVOS.
2-3 PORCIÓNS DE CARNE, PEIXE.

1/2 CUNCO DE LEGUMES (XUDÍAS, 
FABAS, LENTELLAS).

LÁCTEOS E DERIVADOS 2-3 1/2 CUNCO DE LEITE.
1 IOGUR.

1/2 PEZA DE QUEIXO.

1 CUNCO DE LEITE.
1 IOGUR.

1 PEZA DE QUEIXO.

GRAXAS 3-6 1 CULLERADA DE ACEITE DE OLIVA.
10 G MANTEIGA. 

1 CULLERADA DE ACEITE DE OLIVA.
10 G MANTEIGA. 

2. A DIETA EQUILIBRADA

% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FROITAS E VERDURAS

(MICRONUTRIENTES)
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- Actividades 1 -

METODOLOXÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.
Competencia e Interacción co Mundo Físico.
Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal.
Competencia Lingüística.

Flipped Classroom. Competencia Dixital.
Competencia Matemática.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural

Área de Matemáticas

A DIETA EQUILIBRADA.

TÁBOA DE COMPETENCIAS



PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 1 
Na pestana /web encontrarás todas as fichas correspondentes.
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CADRO SINÓPTICO
FICHAS DE XOGO

PROPOSTA DE ACTIVIDADE 2.
A través da análise comparativa dos diversos alimentos
e pratos consumidos, desde o enfoque dos beneficios 
que producen sobre o organismo, os alumnos e 
alumnas aprenderán a distinguir e valorar cada grupo 
de alimentos e o seu valor nutricional por medio da 
lectura e interpretación da etiqueta nutricional.

Pide ao alumnado que, por grupos de traballo, 
recompile varias etiquetas nutricionais de produtos e 
alimentos. 

 Seguindo eses mesmos grupos, deben analizar e procurar os efectos que  
 teñen os distintos nutrientes sobre o organismo.

 Para facelo máis visual, pide que sobre a silueta dun corpo humano sinalen as  
 partes e órganos que ven beneficiados polo alimento. Déixaos ser creativos!

 Podes terminar a sesión cunha posta en común, de maneira que cada grupo  
 de traballo expoña os seus resultados ao resto.
 

EIXO TEMÁTICO  CONTIDO Nº FICHA

LÁCTEOS 5

FROITAS E VERDURAS 3

PRATO SAUDABLE 9

COMIDAS: ALMORZO, 
XANTAR E CEA 8, 9

MENÚ SEMANAL 10

A DIETA EQUILIBRADA

APLICAMOS
O
 

APRENDIDO

2. A DIETA EQUILIBRADA

https://www.alimentador.es/
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/etiquetado.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/etiquetado.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/ventajas.html
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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Información nutricional: é o valor 
enerxético e o contido en gramos 
dos macronutrientes (graxas, 
hidratos e proteínas) e algúns 
micronutrientes (sal, colesterol, 
calcio…) do produto por 100 gramos 
ou 100 ml.

Calorías: É a cantidade de enerxía 
que achega o alimento, expresado 
en quilocalorías ou quilojoules.

Distribución de nutrientes: mostran 
a cantidade na que están presenten 
nunha porción (g) e o valor 
correspondente á dieta diaria total 
(%).

As graxas saturadas deben supoñer 
un máximo de 20 gramos ao día (en 
carnes, queixos, ovos). As graxas 
insaturadas (monoinsaturadas 
e poliinsaturadas) son moi 
saudables e axudan a un correcto 
funcionamento e equilibrio do 
organismo (aceites vexetais como 
o aceite de oliva, froitos secos 
como noces, améndoas, abelás e 
sementes como o sésamo, liño, 
chía, cabaza).

Carbohidratos e azucres: se hai 
máis de 10 gramos por 100 gramos 
de produto, é un alimento alto en 
azucres, é moderado se ten entre 
2 e 10 gramos e baixo se contén 
menos de 2 gramos.

Proteínas: Un alimento alto en 
proteínas conterá máis de 20 
gramos, un alimento medio 
ofrecerá entre 10 e 20 gramos por 
100 gramos e un alimento baixo 
proteínas, menos de 10 gramos.

Outros: A fibra é un valor moi 
importante da etiqueta porque 
canto maior sexa o seu valor, máis 
tardará en dixerirse e máis saciante 
será e, ademais, mellorará o 
tránsito intestinal. Un produto alto 
en fibra conterá máis de 10 gramos, 
os seus valores serán medios se 
contén entre 6 e 10 gramos e será 
un produto baixo en fibra se contén 
menos de 5 gramos.

APLICAMOS
O
 

APRENDIDO

2. A DIETA EQUILIBRADA



25

ORIENTACIÓNS DE TRABALLO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de traballo recompila diversas 
etiquetas nutricionais de alimentos e produtos 
alimentarios.

Unha vez recompilados, pide que os agrupen por 
pratos: almorzo, xantar e cea.

Analizade xuntos a información nutricional de 
cada grupo, valorando os efectos que teñen 
sobre o organismo.

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Peche da 
actividade, debate e 
conclusións.

2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de traballo recompila diversas 
etiquetas nutricionais, agrupándoas naqueles 
pratos ou alimentos que máis/menos lles 
gustan.
 
Analizade en grupo a información nutricional de 
cada grupo e os efectos positivos/negativos de 
cada un.

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Peche da 
actividade, debate e 
conclusións.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

Cada grupo de traballo recompila diversas 
etiquetas nutricionais de varios alimentos e/ou 
pratos.

Cada grupo encargarase de redeseñar as 
etiquetas substituíndo os valores nutricionais 
polos beneficios e funcións que cumpren sobre 
o organismo.

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Peche da 
actividade, debate e 
conclusións.

2. A DIETA EQUILIBRADA



Ficha 2.1 de traballo de campo. MENÚ SEMANAL E PROPOSTA DE MENÚ 
ALTERNATIVO - BENVIDO A MISTERCHEF!
Esta semana vas ter a oportunidade de converterte nun auténtico chef, pero non 
esquezas que os profesionais planean menús equilibrados.

 Escribe nunha ficha o menú completo dunha semana (5 pratos/día). Pode ser  
 o do comedor do colexio, o da casa, ou mesmo unha mestura dos dous. Ti  
 elixes!
 Nunha segunda folla, inventa un novo menú alternativo que engulirías sen  
 dubidar.
 Calcula o valor nutricional de cada prato ou do menú e pescuda como de san  
 é o que propuxeches.

Ficha 2.2 de traballo de campo. MENÚ EQUILIBRADO - COIDADO, NON PERDAS O 
EQUILIBRIO!
Se pensabas que os equilibristas son os únicos que necesitan saber manter o 
equilibrio, temos algo que dicirche: na cociña tamén é moi importante!

 Pensa na achega nutricional que debe ter a comida do día que prefiras
 (almorzo, xantar ou cea): proteínas, carbohidratos e lípidos, e anota as
 porcentaxes de cada un deles. Por exemplo, un almorzo debería conter, polo  
 menos, un 25% de proteínas. Hai que estar ben fortes!
 A continuación, elixe alimentos que se correspondan con cada unha desas  
 porcentaxes segundo o que máis che guste comer, pero non te esquezas de  
 incluír un pouco de todo. Non sexas trampulleiro!
 Compara algún dos pratos do menú da ficha anterior co proposto aquí e  
 comenta as diferenzas.

26

A DIETA EQUILIBRADA
- Proxecto de clase. Fase 2. -

ACTIVACTIVÁÁMONOSMONOS
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A COCIÑA RESPONSABLE E 
SUSTENTABLE.

- Teoría 1 -

No terceiro bloque encontrarás información sobre da dieta mediterránea e por que 
se considera “de aproveitamento”.
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Para poder contextualizar como foi de importante o comer na cultura e na historia, 
imos recorrer á etimoloxía de dúas palabras clave:  dieta e gastronomía.

 A palabra dieta provén do grego “diaita” que significa estilo de vida.

 A palabra gastronomía provén do grego gaster, “ventre” e nomos “distribuír”,  
 “gobernar” ou “arranxar”, que significa gobernar o estómago.

Neste sentido, unha dieta é un estilo de alimentación prolongado no tempo e 
transmitido como un elemento cultural e identitario. Toma a súa forma en función 
do contexto xeográfico e dos alimentos dispoñibles, así como dos procesos de 
transformación e elaboración propios do territorio no que se desenvolve.

A dieta mediterránea foi declarada pola UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial 
en 2010. E é porque a dieta mediterránea reúne todo un legado de coñecementos 
e competencias prácticas, relacionados cos cultivos e colleitas agrícolas, a pesca 
e a gandaría, e tamén coa forma de conservar, transformar, cociñar, compartir e 
consumir os alimentos.

O RECEITARIO NA DIETA 
MEDITERRÁNEA.

3. A COCIÑA RESPONSABLE E SUSTENTABLE. 

https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/
https://acgn.cat/sobre-la-etimologia-y-significado-de-la-palabra-gastronomia-del-libro-perlas-gastronomicas-sara-castellvi2010/
https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
https://eprints.ucm.es/id/eprint/37550/1/Carbajal-DietaMed-sostenible-2015.pdf
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/gastronomia/recetas/default.aspx
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/decalogo_dieta_mediterranea.aspx
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A COMIDA DE APROVEITAMENTO.
A comida de aproveitamento é aquela que utiliza de maneira proveitosa todos os 
alimentos, sen desbotar medias porcións de verduras, e redeseñando novos pratos  
a partir dos “restos” doutros.

Esta comida está cargada de creatividade e pon o foco na sostenibilidade, xa que 
garante o aproveitamento total de todos os ingredientes que se van utilizando ao 
longo da elaboración dos menús.
 
A dieta mediterránea distínguese por ter moitos pratos de “aproveitamento”, por 
exemplo croquetas, a roupa vella, a tortilla guisada, as faragullas, etc. 

Así mesmo, as diferentes técnicas de conservación utilizadas desde a antigüidade 
permitiron tamén alongar a vida de carnes, peixes, froitas, verduras e legumes. Máis 
alén do factor conservante que ten o sal, coas salgaduras, tamén se consigue co 
vinagre, especialmente nas conservas en vinagre. As latas de conserva tamén son 
outro recurso de conservación.

Por último, a cociña tamén precisa de moitos utensilios para a súa preparación, 
tarros e envases para conservar e almacenar, polo que o aproveitamento tamén 
contempla a reciclaxe de calquera envase, caixa, tarro de cristal, etc. para garantir a 
sustentabilidade da contorna.

3. A COCIÑA RESPONSABLE E SUSTENTABLE. 

https://menosdesperdicio.es/recetas
https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/material-promocional/material-grafico/otros-alimentos/default.aspx
https://menosdesperdicio.es/
https://comunicaciencia.bsm.upf.edu/historia-de-la-conservacion-de-alimentos/
https://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/reportajes-gastronomicos/conservas-espanolas.html
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- Actividades 1 -

METODOLOXÍA APLICADA COMPETENCIAS CLAVE

Ap. colaborativo.
Competencia en Interacción co Mundo Físico.
Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal.
Competencia Cultural e Artística.

Flipped Classroom. Competencia dixital.

    VINCULACIÓN CURRICULAR

Área de Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural.

Área de Matemáticas.

Área de Educación Artística.

A COCIÑA RESPONSABLE E 
SUSTENTABLE.

TÁBOA DE COMPETENCIAS



PROPOSTA DE ACTIVIDADE. 1 
Na web encontrarás todas as fichas correspondentes.
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CADRO SINÓPTICO
FICHAS DE XOGO

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 2.
Toda gastronomía está vinculada a unha identidade cultural e territorial, e ambas 
poden coñecerse a través das historias e orixe dos pratos tradicionais.  

As calidades gustativas dos alimentos vense enriquecidas cando se descobre como 
se cociñan e preparan en distintos lugares do mundo, como se aproveitan os diversos 
condimentos para complementar os seus sabores e como, en cada cociña, se lles 
saca o maior proveito.

Para este “Aplicamos o aprendido” preparamos en vez de unha, tres actividades que 
desenvolver co alumnado. Non tes por que facer todas xa que son independentes, así 
que podes elixir cal aplicar en cada ciclo.

 O xardín aromático. Crear un xardín de plantas aromáticas e especias e   
 investigar sobre as súas propiedades, utilizando envases dun só uso como  
 vasos.
 
 Mapas gastronómicos. Descubrir a cultura gastronómica doutros territorios e  
 países creando varios mapas coas imaxes de pratos coñecidos.
 
 1, 2, 3. Responde outra vez. Comida de aproveitamento. Valorar algúns pratos  
 xa coñecidos e crear novos pratos.

EIXO TEMÁTICO  CONTIDO Nº FICHA

UTENSILIOS 7

DESEÑO DE ELEMENTOS 8

RECICLAXE DE ENVASES 1, 2, 7

APROVEITAMENTO DE 
FROITAS 1

PAN RAIADO 3

CROQUETAS 4

ROUPA VELLA E OUTROS 
PRATOS 6

COCIÑA RESPONSABLE E 
SUSTENTABLE

A COMIDA DE 
APROVEITAMENTO

APLICAMOS

 

O

 

APRENDIDO

3. A COCIÑA RESPONSABLE E SUSTENTABLE. 

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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ORIENTACIÓNS DE TRABALLO TEMPORALIZACIÓN

1º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide a cada alumno/a que traia á aula un envase 
de Tetra Brick.

Será o vaso do voso xardín aromático! Podedes 
plantar ourego, alfábega e outras plantas 
aromáticas.

Pide que investiguen e deseñen unha etiqueta 
tipo ficha coas propiedades das plantas 
escollidas.

Seguindo as instrucións indicadas nas fichas, 
pide que decoren o envase (con recortes de 
prensa formando unha colaxe, con témperas) 
Hai miles de opcións!

Xa só queda encher o envase con terra e 
substrato e plantar as sementes seleccionadas: 
especies e plantas aromáticas.

Sesión 1. Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Posta en común e 
reflexión grupal.

3. A COCIÑA RESPONSABLE E SUSTENTABLE. 

https://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/especias-de-la-a-a-la-z.html
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2º CICLO ED. 
PRIMARIA

Pide que, por grupos de traballo, elaboren 
un mapa gastronómico, para dar a coñecer a 
riqueza cultural da súa contorna, podendo elixir 
entre a provincia ou a Comunidade Autónoma, 
mesmo de Europa ou do mundo!

Traballa o mapa de forma transversal na área de 
Ciencias Sociais.

Tes varias opcións para desenvolver a 
actividade: 

Cada grupo pregunta ás súas familias por pratos 
tradicionais que se cociñan.
Cada grupo investiga os pratos típicos dunha 
zona.

Pide a cada grupo que recompile os pratos 
típicos ou singulares do territorio elixido, e que 
peguen as imaxes de cada prato sobre o mapa, a 
modo de colaxe.

O obxectivo principal é descubrir novos pratos, 
outras formas de cociñar, coñecer outras 
combinacións de sabores, coñecer a súa 
orixe, etc. co fin de enriquecer a súa cultura 
gastronómica.

Sesión 1. Entrega do material 
e explicación da actividade, 
Inicio da actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3.  Posta en común e 
reflexión grupal.

3º CICLO ED. 
PRIMARIA

Crearedes un xogo do estilo “1, 2, 3. Responde 
outra vez” para xogar na aula.

Un grupo de traballo será o encargado de 
escribir en cartolinas diversos alimentos, 
pensando sobre todo naqueles que poden 
sobrar de forma habitual nun menú: un pouco de 
arroz, un pouco de pasta, un filete de polo, etc. 
Outro grupo pode escribir en cartolinas, algúns 
dos alimentos que adoitan sobrar despois da 
elaboración dun prato: medio pemento, media 
cebola, media barra de pan, etc.

O xogo consiste en ir sacando as cartolinas, de 
maneira que, por quendas, cada equipo diga 
un prato novo a partir dos ingredientes que lle 
tocara: un filete de polo + medio pemento + 
media cebola = fajitas de polo (prato mexicano).

Sesión 1.Explicación 
da actividade. Inicio da 
actividade.

Sesión 2. Desenvolvemento 
da actividade.

Sesión 3. Posta en común e 
reflexión grupal.

3. A COCIÑA RESPONSABLE E SUSTENTABLE. 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/taste-atlas-mapa-para-conocer-mejores-platos-cada-gastronomia-mundo


Ficha 3.1 de traballo de campo. PROPOSTA DE MENÚ CREATIVO - VISCOSO, PERO 
SABOROSO!
Sabías que en México os insectos son un ingrediente moi común? E é que cada país 
ten os seus propios pratos, diferentes entre si, pero riquísimos.

 Escribe nunha ficha algúns pratos típicos doutros países ou rexións en base
 aos mapas gastronómicos vistos na aula, os receitarios da dieta
 mediterránea, ou, se ti coñeces algún prato especial doutro lugar. Non o  
 gardes para ti, compárteo!
 Nunha segunda folla, fai un novo menú creativo indicando a procedencia.
 Non sexas eslamiado, crea un menú internacional e diverso, que mostre o
 valor da cultura gastronómica dese lugar.

Ficha 3.2 do traballo de campo. PROPOSTA DESPERDICIO CERO - TOMA O MÁIS 
VITAL, NON MÁIS.
Cociñar é algo moi divertido, pero cando o facemos, temos que ser conscientes de 
aproveitar ao máximo todos os alimentos e non desperdiciar nada.
 Fai unha ficha cos alimentos que se necesitan para a elaboración dun menú
 completo ou cos ingredientes para cociñar varios pratos dun xantar, merenda
 ou cea.
 Nunha segunda folla, planifica un novo menú con estas combinacións de
 alimentos en base aos utilizados na primeira ficha Mestúraos ao teu rolo e
 crea novos pratos! 
 Hai que sacar o máximo rendemento aos alimentos utilizados e favorecer a
 sustentabilidade e o desperdicio cero nas nosas cociñas. Pon en práctica
 algunhas destas cousas na casa, pero tranqui, tampouco hai que pasar de 0 a  
 100.
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A COCIÑA RESPONSABLE E 
SUSTENTABLE.

- Proxecto de clase. Fase 3. -

ACTIVACTIVÁÁMONOSMONOS
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CREAMOS O NOSO PRATO.

Por fin chegaches ao último bloque! Aquí comprobarás se o teu alumnado 
interiorizou os tres temas anteriores e poñerás a guinda final aos seus 
coñecementos para poder presentar o voso proxecto ao concurso.
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DISPOSICIÓN DOS ALIMENTOS. 
COMPOSICIÓN VISUAL NO PRATO.

Que a comida entra polos ollos, témolo claro! 

Un prato é apetitoso cando cheira de marabilla e é entón cando as papilas 
gustativas póñense a traballar esperando a que cheguen eses sabores á boca. 
Igual de importante é o seu aspecto, que sen dúbida axudará a que se perciba
como un auténtico manxar: bonito, brillante, colorido e saboroso.

A comida contemporánea pon moita atención ao aspecto visual dos pratos, e por iso 
considérase a presentación e o empratado unha parte fundamental.

Hai dous aspectos a ter en conta:
 
 A disposición dos alimentos: como se distribúen no prato, destacando un  
 principal que actuará como punto focal e prevalecendo sobre os demais.
 
 A cor e a textura dos alimentos: aproveitando a gama de cor de cada alimento  
 para organizalos de forma harmoniosa e combinada no prato, tendo en conta  
 ademais as texturas dos mesmos (cremosa, crocante, untuosa, etc.)

 1. SIMETRÍA. 

A distribución dos alimentos organízase no prato de forma simétrica e equilibrada. 

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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2. TRIANGULACIÓN.

3. LIÑAS HORIZONTAIS.

4. LIÑAS CURVAS.

A disposición triangular dos alimentos permite que o ollo non saia do prato e achega 
moito ritmo, xa que a mirada percorre unha e outra vez cada ángulo “rebotando” dun 
elemento a outro.

A colocación dos ingredientes de forma horizontal achega elegancia e equilibrio, 
sobre todo se o prato é rectangular.

A disposición curvada dos diferentes alimentos achega moito dinamismo ao prato, 
xa que o ollo humano tende a pechar as figuras abertas. Ademais, proporciona un 
enorme impacto visual. 

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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5. TRANSVERSAL.

Esta distribución é moi sinxela, pero achega moito ritmo e dinamismo ao prato.

 COR E TEXTURA DOS ALIMENTOS. 
DISTRIBUCIÓN NO PRATO.

A título xeral, a cor e a textura dos alimentos ofrecen pistas ao ollo humano sobre a 
frescura, se están nun bo estado, o seu estado de conservación, se están maduros 
ou verdes, etc.

Ademais, no proceso de inxestión, o ollo humano transmite esta información ao 
cerebro que activa o aparello dixestivo poñendo en funcionamento os zumes ácidos 
do estómago e as papilas gustativas da boca, que serán as encargadas de procesar o 
alimento durante a mastigación.

Deste xeito, nun prato combínanse as funcións perceptivas coas funcións 
fisiolóxicas.

Por tanto, as cores e a textura dos distintos alimentos inflúen na percepción do 
sabor e os aromas.

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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COR.
A cor indica o estado de conservación e o grao de temperatura. Por exemplo, os 
alimentos azuis, brancos e verdes denotan frescura, mentres que os alimentos 
vermellos e marróns denotan calor, por iso a cor vermella é a máis indicada para 
abrir o apetito. 

A cor é unha parte fundamental na percepción dun prato. A ninguén se lle ocorrería 
comer un filete de carne quente, pero de cor verde, pois o verde, dependendo do ton, 
podería percibirse como que está en mal estado, podrecido.

Tomando como referencia o círculo cromático e as harmonías de cor, hai que elixir 
os ingredientes e alimentos que formen o prato de maneira que sexa atractivo, 
harmonioso e apetecible.

TEXTURA.
A textura tamén pode indicar o estado de conservación dun alimento, por exemplo, 
ao tomar unha mazá fresca, espérase dela que a súa textura sexa crocante ao 
mordela, o contrario indicaría que esta froita branda está pasada ou moi madura.

Do mesmo xeito, a textura garda relación coa consistencia que se espera dun 
alimento, por exemplo, aínda que unha crema de verduras difire dunha sopa de 
cocido, en ambos os casos espérase que ambas teñan algo de “corpo”, pola contra, 
estariamos a tomar unha sopa líquida e augada!

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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COMO PRESENTAR O TRABALLO DE 
PARTICIPACIÓN.

Ao longo desta unidade didáctica traballaches co teu alumnado diferentes aspectos 
sobre alimentación e nutrición. Puideron profundar sobre o concepto de dieta 
saudable e familiarizarse cunha cociña responsable e sustentable.

Xa case tedes listo o proxecto de clase, pero agora chega o momento de participar 
no concurso!

 Elixe o prato.
 Podes presentar un só prato ou os tres que formulamos no concurso: un
 prato de almorzo, un prato de xantar e un prato de cea.

 Elixe os ingredientes e saca unha foto do prato.
  
  Con plastilina: podes presentar o prato de forma divertida e orixinal  
  cos alimentos elaborados con plastilina. Apenas é preciso facer as
  distintas formas de cada alimento, elixindo cores e texturas similares
  aos alimentos reais e traballalo desde a área de Ed. Plástica ou de  
  Coñecemento do Medio.

  Con colaxe ou debuxándoos: podes presentar o prato recortando  
  os distintos alimentos elaborados e cociñados, ou tamén dun modo  
  creativo, debuxando ti mesmo o prato con técnicas de acuarela,   
  temperas, etc. Podes traballalo desde a área de Ed. Plástica.

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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  Cos seus alimentos de verdade: se optas por esta opción, o alumnado,  
  unha vez o cociñe e elabore na casa, terá que tirar unha fotografía  
  desde “arriba” (plano cenital) ou en detalle, ocupando todo o espazo  
  do encadre (primeiro plano). Recórdalles que utilicen unha das
  distribucións explicadas no apartado A deste bloque, e que presten  
  atención á cor e textura dos alimentos que conforman o prato,   
  seguindo o descrito no apartado B deste bloque.

 

 Sube desde a zona privada a información nutricional. 
 Lembra que cando vaias subir a proposta de prato, terás que achegar tamén  
 un arquivo Word ou Pdf coa información nutricional que fai do teu prato, un  
 prato saudable.

 Propoñémosvos deseñar na aula unha etiqueta nutricional orixinal e   
 singular, cos seguintes elementos:

  Macronutrientes: proteínas, carbohidratos e lípidos.
 
  Micronutrientes: vitaminas e sales minerais.

  Beneficios sobre o organismo humano: unha pequena descrición das
  principais funcións e beneficios que teñen os macronutrientes e os
  micronutrientes sobre o corpo humano.

De forma voluntaria, poderedes presentar unha explicación de por que o voso prato 
é  sustentable, e como aproveitastes os alimentos, fomentando o desperdicio cero 
na vosa cociña.

Moita sorte a todos e que sexades felices e comades perdices (e froita, verdura, 
hortalizas…)!

4. CREAMOS O NOSO PRATO.  
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