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COM FER SERVIR 
AQUEST MATERIAL?

- Introducció -
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COM FER SERVIR AQUEST MATERIAL?
L’objectiu principal és ajudar-te a què, com a docent, planifiquis un projecte d’aula 
de manera que el teu alumnat adquireixi un aprenentatge significatiu i, així, 
aconsegueixi canviar actituds de comportament pel que fa la dieta saludable  
i el desaprofitament 0.

Aquest aprenentatge comporta 4 Fases d’aprofundiment que tenen com a objecte 
fer que el teu alumnat sigui protagonista i intervingui de forma directa  
en el desenvolupament d’un projecte d’aula, que podràs presentar com a treball  
de participació a la iniciativa de Salvacomidas. 

Totes les activitats que es plantegen en aquest material didàctic són voluntàries, 
però faciliten el treball que s’ha de presentar.

A l’acabar cada apartat teòric, trobaràs una taula d’orientacions de treball amb 
activitats d’aula organitzades per cicles de primària, amb una temporalització 
aproximada; i pots escurçar o desenvolupar més les fases de treball segons les 
consideris més o menys interessants.

EIX
TEMÀTIC BLOC CONTINGUT APRENENTATGES 
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EMPLATAT I 
PRESENTACIÓ DEL 
PLAT: ESMORZAR/

DINAR/SOPAR.

ETIQUETA 
NUTRICIONAL 

ORIGINAL.

DESTACA ELS 
BENEFICIS PER A 

L’ORGANISME.

PROPOSTA CREATIVA 
DEL MENÚ. 

VALORACIÓ DE 
PLAT SOSTENIBLE I 
DESAPROFITAMENT 

ZERO.

FASE 1.

 DEFINICIÓ DE LA 
SITUACIÓ. DEFINICIÓ 

D’OBJECTIUS.

FASE 2.

PAUTES PER A LA 
SOLUCIÓ. ANÀLISI 
COMPARATIVA I 

MESURES.

FASE 3.

CONSECUCIÓ 
D’OBJECTIUS. 

PLANIFICACIÓ I 
RESULTATS.

MACRONUTRIENTS.

MICRONUTRIENTS.

DIETA EQUILIBRADA. 
PORCIONS I PLATS/

DÍA.

DIETA MEDITERRÀNIA 
RECEPTARI.

MENJAR 
D’APROFITAMENT 

RECEPTARI.

FITXES DE JOC.

ACTIVITATS D’AULA. 
ARCIMBOLDO.

FITXES DE JOC.

ACTIVITATS D’AULA. 
CERCLE CROMÀTIC.

FITXES DE JOC.

ACTIVITATS D’AULA. 
ETIQUETA NUTRICIONAL.

FITXES DE JOC.

ACTIVITATS D’AULA. 
JARDÍ AROMÀTIC.

ACTIVITATS D’AULA. 
MAPA GASTRONÒMIC.

FITXES DE JOC.

ACTIVITATS D’AULA. 1, 2 I 3 
RESPON UN COP MÉS.

1.1 INVENTARI GRUP 
D’ALIMENTS.

1.2 INVENTARI 
FRUITES I VERDURES.

2.1 MENÚ SETMANAL 
/ MENÚ ALTERNATIU.

2.2 MENÚ 
EQUILIBRAT.

3.1 MENÚ CREATIU I 
MULTICULTURAL.

3.2 MENÚ 0 
DESAPROFITAMENT. 

CREACIÓ DE NOUS 
PLATS SOSTENIBLES.

0. COM FER SERVIR AQUEST MATERIAL?
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Cada apartat d’aquesta unitat didàctica conté una primera secció informativa 
que t’ajudarà a explicar els conceptes teòrics. 

 Veuràs que algunes paraules estan de color blau i subratllades. Contenen 
un hipervincle a un web de referència per si vols aprofundir o saber-ne més 
coses. Recorda que disposes de la vinculació curricular per ajudar-te en la 
programació i seqüenciació del curs.

 Al final de cada apartat hi ha un quadre esquema amb les Competències 
Clau i les àrees curriculars en què es poden fer les activitats proposades.
 
 Per ajudar a què el teu alumnat assimili aquests conceptes, et deixem 
un quadre sinòptic amb les fitxes de joc corresponents, que serviran per 
assentar el que s’ha après, a mode de repàs, però amb la metodologia 
didàctica de la Gamificació.

 En una següent escala de coneixement, et deixem una segona activitat 
d’aula, grupal i alineada amb les metodologies didàctiques d’Aprenentatge 
col•laboratiu, Flipped Classroom i Intel•ligències Múltiples, per tal que el teu 
alumnat aprofundeixi una mica més i apliqui el que ha après.
 
Per dur-la a terme ala teva aula, et facilitarem un quadre orientatiu de vàries 
activitats adaptades a cada cicle de Primària. Tria la que s’adapti millor al teu 
grup! Aquestes activitats, a més, tenen un caràcter disciplinar, i així es poden 
fer en altres àrees o assignatures.

Quan la classe hagi fet les fitxes de joc i l’activitat grupal, estarà a punt per 
iniciar-se en el desenvolupament del projecte d’aula.  

Per a això, et deixem en l’últim bloc una sèrie de fitxes de treball de camp 
que, a mode d’indicadors (inventari, anàlisi, comparativa i planificació), 
t’ajudaran a donar forma al projecte de participació: la creació d’un menú o 
plat saludable, sense perdre de vista que sigui un plat sostenible i valorant 
el mínim desaprofitament de menjar en elaborar-lo.

Esperem que aquestes activitats produeixin canvis alimentaris sostenibles en el 
temps, i que puguis avaluar aquests canvis a través del projecte d’aula.

Estem segurs que fareu un projecte fantàstic!

0. COM FER SERVIR AQUEST MATERIAL?
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DIFERENCIEM ENTRE 
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.

- Teoria 1 -

En aquest primer bloc veurem la diferència entre alimentació i nutrició, els tipus de 
nutrients que hi ha i quines funcions tenen.
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Quan ens alimentem, mengem perquè tenim gana, però també, i sobretot, perquè 
els aliments ens proporcionen les forces i energies necessàries per al funcionament 
correcte del nostre cos.

Però, per menjar bé, hem de saber què és la nutrició i, així, saber què menjar.

La nutrició és el conjunt dels processos fisiològics que es produeixen a l’alimentar-
nos i, pels quals, els nostre cos rep, transforma i utilitza les substàncies químiques 
contingudes en els aliments. O, dit d’altra manera, la nutrició és la forma en què el 
nostre cos converteix i aprofita les substàncies nutritives dels aliments.

Uns proporcionen calor i energia per a les activitats diàries, altres regulen els 
processos corporals i les reaccions químiques que tenen 
lloc a les cèl•lules i, encara altres, reparen i renoven 
l’organisme, aportant-li allò necessari per al 
desenvolupament 

L’organisme necessita un subministrament 
continuat de substàncies (nutrients) que hem 
d’ingerir, tant per cobrir la necessitat d’alimentar-
nos com per a les funcions específiques que 
aquestes substàncies tenen sobre el funcionament 
del cos.

Aquests nutrients els trobem en els aliments i 
s’agrupen en macronutrients i micronutrients.

CONTEXTUALITZACIÓ.

Si haguéssim de fer una 
comparació, diríem que el 
nostre cos és com un cotxe, 
i que els aliments en serien 
el carburant. Depenent 
de la qualitat i quantitat 
de carburant, el cos 
funcionarà millor o pitjor.

Lactis Carns Peixos i marisc Cereals 

Pasta i arròs Llegums i fruits secs Fruites Hortalisses 

Ous Olis i greixos 
(mantega) 

Begudas Dolços i rebosteria

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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PROTEÏNES:

Són essencials per al metabolisme, ja que contribueixen a la formació, 
desenvolupament i renovació de tots els òrgans del cos, donen forma  
als ossos i els músculs, subministren energia a l’organisme i desenvolupen 
importants funcions en les cèl•lules.

Les proteïnes estan presents en aliments d’origen animal com la carn, vísceres 
i triperia (fetge, ronyons, tripes o pedrers), el peix, els ous i la llet; i també en els 
llegums, els fruits secs i la soja i altres aliments d’origen vegetal.

ELS MACRONUTRIENTS.
Els macronutrients s’agrupen en proteïnes, carbohidrats (també anomenats glúcids 
o hidrats de carbni) i lípids (o greixos).

La fibra i l’aigua no són macronutrients, però estan englobades en aquest grup; 
tenen presència en quantitats considerables en la major part dels aliments  
i intervenen de forma directa sobre l’organisme.

L’aigua és el principal component del cos humà. Actua com a dissolvent 
d’altres substàncies, participa en les reaccions químiques cel•lulars, facilita 
la funció de digestió i és, a més, el mitjà d’eliminació de les restes  
de l’organisme. 

La fibra disminueix els nivells de glucosa (sucre) i colesterol en sang, i ajuda 
l’aparell digestiu de forma essencial.

Una altra classificació que podem fer dels macronutrients té a veure amb les seves 
Funcions principals:

 Nutrients energètics. Actuen com a combustible cel•lular; presents en  
el grup dels carbohidrats.

Nutrients plàstics. Actuen com a regeneradors de l’organisme. Estan presents 
en el grup de les proteïnes, tot i que també s’hi fan servir petites quantitats 
d’altres tipus de nutrients.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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GLÚCIDS O HIDRATS DE CARBONI: 

N’hi ha de dos tipus: els anomenats sucres simples, que s’alliberen 
directament a l’ingerir-los, i els carbohidrats complexos, d’alliberament  
lent i amb efecte saciant. Ambdós proporcionen l’energia que els múscul  
i l’organisme necessiten per funcionar.

Els carbohidrats simples estan presents en el sucre de canya (sucre morè)  
i el de la remolatxa (sucre blanc), la mel o la melmelada, i també en els sucs  
de fruita i algunes fruites com els plàtans o les panses i altres fruites.

Els carbohidrats complexos estan presents tant en els cereals, el pa i la pasta 
(blat, blat de moro, ordi, civada i sègol), com en aliments que contenen midó; 
entre d’altres, l’arròs i els tubercles (patates i batates).

Cigrons, llenties, mongetes, pèsols, soja i altres llegums també pertanyen  
a aquest grup, igual que la pinya, les fruites vermelles (maduixes, cireres)  
i altres fruites.

LÍPIDS: 

Els greixos constitueixen una altra font directa per al cos; i, fins i tot, 
proporcionen més calories que els carbohidrats i les proteïnes. Els lípids 
formen teixits adiposos que protegeixen i sostenen els òrgans vitals,  
ja que són aïllants.

També formen part de les membranes cel•lulars i regulen alguns processos 
cel•lulars, al mateix temps que faciliten la ingesta de vitamines liposolubles 
(A, E, D, K).

Els lípids inclouen tant greixos com la mantega, la margarina, l’oli d’oliva  
o el greix visible de la carn com greixos invisibles presents en la llet, els ous,  
els fruits secs o el peix.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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DIFERENCIEM ENTRE 
ALIMENTACIÓ i NUTRICIÓ.

- Activitats 1 -

METODOLOGIA APLICADA COMPETÈNCIES CLAU

Ap. col•laboratiu.

 Competència en Interacció amb el Món Físic.
 Competència en Autonomia i Iniciativa Personal.
 Competència Lingüística.
 Competència Cultural i Artística.

Flipped Classroom.  Competència Digital.
 Competència Matemàtica.

    VINCULACIÓ CURRICULAR

Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.

Àrea d’Educació Artística.

TAULA DE COMPETÈNCIES



PROPOSTA D’ACTIVIDAT. 1 
A la pestanya/web trobaràs les fitxes corresponents.

9

QUADRE SINÒPTIC
FITXES DE JOC

PROPOSTA D’ACTIVITAT. 2 
Guiseppe Arcimboldo (Milà, 1527- 1593) 
va ser un artista del Renaixement. La seva 
obra és única i singular, perquè la majoria 
dels seus quadres són antropomorfs:  
amb siluetes humanes dibuixades a partir 
de fruites, verdures, carns i peixos i altres 
elements.

Estudiant-ne l’obra, l’alumnat aprendrà a distingir i valorar cada grup d’aliments  
i el seu valor nutricional des d’un punt de vista original i artístic.
 

Demana al teu alumnat que, organitzats en grups de treball, seleccionin una 
obra de l’artista italià Arcimboldo.

Cada grup de treball ha d’escollir una obra per descriure els grups d’aliments 
que hi apareixen, i també les seves propietats nutritives.

Per parlar dels productes de temporada, pots aprofitar que té obres que 
recullen aliments i productes estacionals.

Pots acabar la sessió amb una posada en comú, de manera de cada grup  
de treball exposi els resultats a la resta de la classe.  

EIX TEMÀTIC  CONTINGUT Nº FITXA

GRUPS D’ALIMENTS  2

CARBOHIDRATS

LÍPIDS

6

3, 9

ELS MACRONUTRIENTS

ASSENTEM EL  

ASSENTEM EL  

QUE HEM APRÈS

QUE HEM APRÈS

APLIQUEM EL  
QUE HEM APRÈS

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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 ORIENTACIONS DE TREBALL TEMPORALITZACIÓ

1r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Fotocopia el dibuix de perfil d’una persona. Així 
cada alumne podrà crear una obra pròpia a l’estil 
Arcimboldo!

Demana’ls que encaixin diferents aliments fins  
a completar la figura, i que la pintin.

Cada nen o nena exposa de forma oral els 
grups d’aliments que conformen el seu retrat, 
relacionant-los amb els grups nutricionals.

Sessió 1. Lliurament del 
material i explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

2n. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Demana a cada grup de treball que seleccioni 
una obra. Hauran de recopilar informació sobre 
cada grup d’aliments i grup nutricional.

Cada grup ha d’elaborar un petit cartell 
explicatiu, en cartolina DIN A3, i exposar  
de forma oral què ha descobert.

Pengeu tots els cartells al passadís en forma  
de mural!

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

3r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Cada grup de treball s’encarrega d’investigar un 
quadre concret. Pots enfocar la cerca a través 
d’Internet, en forma de webquesta, demanant-
los que introdueixin en el motor de cerca les 
paraules clau «Arcimboldo», «retrat», «quadre», 
«fruites» i, també, els aliments que apareguin  
en el quadre escollit.

Cada grup ha d’exposar a la resta de la classe  
els resultats de la seva cerca: aliments i nutrició.

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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DIFERENCEM ENTRE 
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.

- Teoria 2 -

En aquest primer bloc veurem la diferència entre alimentació i nutrició, els tipus de 
nutrients que hi ha i quines funcions tenen.
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ELS MICRONUTRIENTS.
Pertanyen a aquest grup les vitamines i sals minerals, principalment presents en les 
fruites i les verdures.

Tal com indica el seu nom, «micro» significa que estan presents en proporcions molt 
petites. Són imprescindibles, encara que les quantitats que el cos humà en necessita 
es mesurin en mil•lèsimes o, fins i tot, milionèsimes de gram (elements traça o 
oligoelements).

La funció principal dels micronutrients és la de facilitar i controlar les funcions 
bioquímiques; per exemple, les funcions de regulació. També intervenen en les 
funcions nervioses i el correcte desenvolupament dels músculs.

Les fruites, hortalisses i verdures es poden agrupar per gamma de color, ja que, 
de fet, els pigments que en fan possible la varietat de colors són fitonutrients, 
substàncies d’origen vegetal que, tot i que no tenen un valor nutricional específic,  
sí que han demostrat ser claus per a la salut a llarg termini.

BLANC:

Els aliments blancs obtenen el color dels compostos polifenols, amb 
propietats antioxidants. Són rics en potassi, que té propietats diürètiques, 
i poden ser una font de niacina i vitamina C. A més, l’all i la ceba i altres de 
similars contenen al•licina, un compost al qual s’atribueixen propietats 
antibiòtiques.

GROC-TARONJA: 

Moltes fruites i verdures de color taronja i groc obtenen el color de 
l’antioxidant betacarotè, que, en el cos, es converteix en vitamina A.  
La vitamina A contribueix a funcions essencials, inclosa la reparació de teixits 
corporals, la formació d’ossos i dents, la resistència a les infeccions i la bona 
visió. Els cítrics i altres fruites contenen vitamina C, que és antioxidant, i folat, 
que es transforma en vitamina B.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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VERMELL: 

Els aliments de color vermell són poderosos antioxidants i són rics en licopè, 
nutrients que milloren la salut cardiovascular i la circulació. També contenen 
potassi, seleni i altres minerals que ajuden a enfortir el sistema immunològic  
i la memòria. A més, aporten vitamines A, B9 i C.

VERD: 

Les fruites i verdures verdes deuen el color característic a la clorofil•la,  
un antioxidant relacionat amb la salut ocular. Contenen vitamines i minerals 
essencials que són depuratius i enforteixen les defenses, a més de vitamina 
K i potassi que, juntament amb l’àcid fòlic, contribueixen a un funcionament 
correcte del cor.

VIOLETA: 

Les prunes, mores o nabius obtenen el color morat dels flavonoides com 
l’antocianina, que té efectes antioxidants i antiinflamatoris. 
Ajuden a endarrerir el deteriorament cognitiu i a prevenir el dany cel•lular.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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DIFERENCIEM ENTRE 
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.

- Activitats 2 -

METODOLOGIA APLICADA COMPETÈNCIES CLAU

Ap. col•laboratiu

 Competència en Interacció amb el Món Físic.
 Competència en Autonomia i Iniciativa Personal.

 Competència Cultural i Artística.

 Competència Matemàtica.

    VINCULACIÓ CURRICULAR

Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.

Àrea d’Educació Artística.

TAULA DE COMPETÈNCIES



PROPOSTA D’ACTIVITAT. 1 
A la pestanya/web trobaràs les fitxes corresponents.

15

QUADRE SINÒPTIC
FITXES DE JOC

PROPOSTA D’ACTIVITAT. 2
 
El cercle cromàtic és un element clau en 
l’estudi del color.

Si acabem de veure com els colors de les 
fruites, hortalisses i verdures tenen una relació 
directa amb els seus nutrients i influeixen 
notablement en l’organisme…

Per què no fem un cercle cromàtic amb fruites 
i verdures? Als i les estudiants els agradarà 
molt!

EIX TEMÀTIC  CONTINGUT NÚM. FITXA

VITAMINES I SALS 
MINERALS 2

COLOR VERMELL 5

COLOR GROC 7

COLOR VERD 9

ELS MICRONUTRIENTS

ASSENTEM EL  

ASSENTEM EL  

QUE HEM APRÈS

QUE HEM APRÈS

APLIQUEM EL  
QUE HEM APRÈS

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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ORIENTACIONS DE TREBALL TEMPORALITZACIÓ

1r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Fotocopia un cercle cromàtic sense color, només 
amb les línies del cercle i les seves divisions.

Demana’ls que encaixin els aliments segons  
el color, fins a completar el cercle cromàtic..

Si vols que sigui més original, podeu modelar  
les fruites i verdures amb plastilina!

Per fixar la plastilina sobre la cartolina de base, 
recorda que cal aplicar-li una capa de cola 
blanca quan hagis format la figura. Un cop seca, 
quedarà dura i brillant. 

Sessió 1. Lliurament del 
material i explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Tancament  
de l’activitat, debat  
i conclusions.

2n i 3r CICLE 
ED. PRIMÀRIA

Cada grup de treball tria un color i fa una part del 
cercle cromàtic. La cartolina ha de ser triangular 
i tancada amb arc, en forma de «formatget».

Demana’ls que enganxin a la cartolina diferents 
imatges, fotografies i dibuixos del grup de 
fruites i hortalisses del color que han triat.
 
També poden incloure els principals beneficis 
nutricionals.

Per explicar el resultat poden fer un cartell 
explicatiu, de forma triangular, en DIN A3,  
i exposar oralment què han après.

Perquè arrodonir l’activitat, proposa a cada grup 
de treball que el dia que exposin vagin vestits  
del color que han triat.

Un cop que tots els grups hagin exposat, ajunteu 
cada triangle i formareu un gran cercle cromàtic!

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Tancament de 
l’activitat i posada en comú.

1. DIFERENCIEM ENTRE ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.
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DIFERENCIEMV ENTRE 
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ.

- Projecte d’aula. Fase 1 -

Fitxa 1.1 de treball de camp. INVENTARI D’ALIMENTS – HA APAREGUT UN 
ALIMENT SALVATGE!
Segur que t’agraden molt les excursions. Doncs aquesta setmana toca anar  
al supermercat!

Enganxa’t com una lapa al membre de la teva família que vagi a comprar  
i recopila fullets de supermercat.
Retalla’n les imatges d’aliments frescos que hi trobis: carns, peixos, cereals, 
lactis... Curra-t’ho i que quedi bonic!
Quan els tinguis, ordena’ls per grups d’aliments, indicant-ne els nutrients: 
proteïnes, carbohidrats i lípids.

Fitxa 1.2 de treball de camp. INVENTARI DE FRUITES I VERDURES PER COLOR -
NO ET QUEDIS EN BLANC!
Algun cop se t’ha posat la cara vermella a classe per no saber-te la lliçó? Perquè no 
et passi amb les fruites i les verdures, investiguem!

Aconsegueix diferents fullets de supermercat.
Retalla’n les imatges de fruites, verdures i hortalisses fresques. Com més 
varietat, millor!
Agrupa-les per color, i indica les vitamines i sals minerals que contenen.
Algú n’ha trobat de morades? I de roses?

ENS ACTIVEMENS ACTIVEM
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LA DIETA EQUILIBRADA.

- Teoria 1 -

En aquest segon bloc parlarem de què és una dieta equilibrada i com podem aconseguir-la.
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Una dieta equilibrada és la que conté tots els aliments necessaris, aporta la quantitat 
justa de nutrients energètics (calories) en funció de l’exercici o desgast físic que 
es faci, i té varietat de nutrients macro i micro (proteïnes, carbohidrats, lípids, sals 
minerals i vitamines).

Equilibrant cada grup d’aliments en el plat, aconseguirem un estat nutricional 
òptim.

D’acord amb les recomanacions internacionals de l’OMS (Organització Mundial de la 
Salut), s’estableixen les següents proporcions de macronutrients en el consum diari.

 Les proteïnes han de representar un 10-15 % de l’aportació calòrica total.

 Els lípids no poden sobrepassar el 30-35 % de les calories totals ingerides.
 

Els greixos no saturats, presents en peixos, alvocats, fruits secs i olis 
de gira-sol, soja i oliva són preferibles als greixos saturats (presents  
a la carn amb greix, la mantega, l’oli de palma i de coco, la nata,  
el formatge i el llard de porc).

 
Els greixos trans, produïts industrialment i presents en pizzes 
congelades, pastissos, galetes, pa d’àngel, olis de cuina i pastes 
untables, s’han d’evitar, igual que els greixos trans de rumiants 
(presents a la carn i els productes lactis de vaques, ovelles i cabres  
i altres rumiants).

Els carbohidrats (glúcids) han de representar, com a mínim, un 50-55 %  
de l’aportació calòrica total.

Carbohidrats simples (sucres simples). Menys del 5-10 % 
de la ingesta calòrica total de sucres. Són els que estan 
naturalment presents a la mel, les melmelades i els sucs 
i concentrats de fruites. 50 grams o unes 12 culleradetes 
rases. 

Carbohidrats complexos. 30 % d’hidrats de carboni, cereals  
i tubercles, entre els quals la pasta, l’arròs, la patata i els 
llegums.

CONTEXTUALIZACIÓ.

30%
15%

55%

LÍPIDS PROTEÏNES

GLÚCIDS

2. LA DIETA EQUILIBRADA.
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ELS TRES PLATS.
PORCIONS RECOMANADES.

Per garantir la proporció recomanada, cada porció ha de ser equivalent a la quantitat 
dipositada en el palmell d’una mà infantil.

 
 

Fruites i verdures. Almenys 400 gr. (cinc porcions) de fruites i hortalisses  
al dia, excepte patates, batates, mandioca i altres tubercles amb fècula.

 
Sal iodada. Menys de 5 gr. (aproximadament una culleradeta al dia).  
L’ús d’espècies i herbes aromàtiques a la cuina permeten potenciar  
el sabor dels aliments sense abusar de la sal.

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIONES 4 a 6 AÑOS a 12 AÑOS

FRUITES 2-3 1/2 PEÇA DE FRUITA FRESCA.
1/3 TASSA DE SUC.

1/4 FRUITA ENLLAUNADA.

1 PEÇA DE FRUITA FRESCA.
1/2 TASSA DE SUC.

1/3 FRUITA ENLLAUNADA.

VERDURES 2-3 1/4 TASSA DE VERDURA CUITA, BULLIDA.
1/2 TASSA D’AMANIDA.

1/2 TASSA DE VERDURA CUITA.
1 TASSA D’AMANIDA.

2. LA DIETA EQUILIBRADA.

GRUP D’ALIMENTS PORCIONS 4 A 6 ANYS 6 A 12 ANYS
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% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FRUTAS Y VERDURAS

(MICRONUTRIENTESS)

ESMORZAR 25% 25% 25% 50%

BERENAR 10% 20% 50% 30% 1 PEÇA

DINAR 30% 15% 55% 35% 1 PEÇA

SOPAR 25% 20% 30% 50%

CARBOHIDRATS. 
CEREALS / PA 6-11 1/2 LLESCA DE PA.

1/3 TASSA DE PASTA O ARRÒS.
1/2 TASSA DE CEREAL SEC.

2-3 GALETES SALADES.

1 LLESCA DE PA.
1/2 TASSA DE PASTA O ARRÒS.

3/4 TASSA DE CEREAL SEC.
4-5 GALETES SALADES.

PROTEINES / CARNS I PEIXOS 2 1 OU.
1 PORCIÓ DE CARN, PEIX.

1/3 TASSA DE LLEGUMS (MONGETES, LLENTIES).

1 O 2 OUS.
2-3 PORCIONS DE CARN, PEIX.

1/2 TASSA DE LLEGUMS (MONGETES, 
LLENTIES).

LACTIS I DERIVATS 2-3 1/2 TASSA DE LLET.
1 IOGURT.

1/2 PEÇA DE FORMATGE.

1 TASSA DE LLET.
1 IOGURT.

1 PEÇA DE FORMATGE.

GREIXOS 3-6 1 CULLERADA D’OLI D’OLIVA.
10 GR. DE MANTEGA.

1 CULLERADA D’OLI D’OLIVA.
10 GR. DE MANTEGA.

2. LA DIETA EQUILIBRADA.

% TOTAL 
CALORIES /DIA PROTEINES CARBOHIDRATS LÍPIDS FRUITES I VERDURES

(MICRONUTRIENTS)
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- Activitats 1 -

METODOLOGIA APLICADA COMPETÈNCIES CLAU

Ap. col•laboratiu.
Competència en Interacció amb el Món Físic.
Competència en Autonomia i Iniciativa Personal.
Competència Lingüística.

Flipped Classroom. Competència Digital.
Competència Matemàtica.

    VINCULACIÓ CURRICULAR

Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.

Àrea de Matemàtiques.

LA DIETA EQUILIBRADA.

TAULA DE COMPETÈNCIES



PROPOSTA DE ACTIVITAT. 1 
A la pestanya/web trobaràs les fitxes corresponents.
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QUADRE SINÒPTIC
FITXES DE JOC

PROPOSTA DE ACTIVITAT 2.
Mitjançant l’anàlisi comparativa dels diferents aliments  
i plats consumits, des de l’enfocament dels beneficis que 
produeixen en l’organisme, l’alumnat aprendrà  
a distingir i valorar cada grup d’aliments i el seu valor 
nutricional a través de la lectura i interpretació de 
l’etiqueta nutricional.

Demana a l’alumnat que, per grups de treball, recopili 
vàries etiquetes nutricionals de productes i aliments.

Segons aquests mateixos grups, han d’analitzar i esbrinar els efectes 
que els diferents nutrients tenen en l’organisme.

Per fer-ho més visual, demana que sobre la silueta d’un cos humà assenyalin 
les parts i els òrgans que es veuen beneficiats per l’aliment. Permet que 
siguin creatius i creatives!

Pots acabar la sessió amb una posada en comú, de manera que cada grup 
exposi els seus resultats als altres.
 

EIX TEMÀTIC  CONTINGUT NÚM. FITXA

LACTIS 5

FRUITES I VERDURES 3

PLAT SALUDABLE 9

ÀPATS: ESMORZAR, DINAR 
I SOPAR 8, 9

MENÚ SETMANAL 10

LA DIETA EQUILIBRADA

ASSENTEM EL  

ASSENTEM EL  

QUE HEM APRÈS

QUE HEM APRÈS

APLIQUEM EL  
QUE HEM APRÈS

2. LA DIETA EQUILIBRADA.
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Informació nutricional: és el valor 
energètic i el contingut en grams 
dels macronutrients (greixos, 
hidrats i proteïnes) i alguns 
micronutrients (sal, colesterol, calç) 
del producte per 100 g o 100 ml.

Calories: és la quantitat d’energia 
que aporta l’aliment, expressada 
en kilocalories o kilojoules.

Desglòs de nutrients: mostren la 
quantitat en què els nutrients estan 
presents en una porció (g)  
i el valor corresponent a la dieta 
diària total (%).

Els greixos saturats no poden 
superar els 20 grams al dia 
(en carns, formatges, ous). 
Els greixos insaturats 
(monoinsaturats i poliinsaturats) 
són molt saludables i contribueixen 
a un funcionament i equilibri 
correctes de l’organisme (oli d’oliva  
i altres olis vegetals, nous, ametlles, 
avellanes i altres fruits secs,  
i sèsam, lli, xia, carbassa i altres 
llavors).

Carbohidrats i sucres: per a 100 
grams de producte, es considera 
que el contingut en sucres és alt si 
n’hi ha més de 10 grams; moderat, 
si n’hi ha entre 2 i 10 grams, i baix  
si n’hi ha menys de 2 grams.

Proteïnes: un aliment alt en 
proteïnes en conté més de 20 
grams; en un aliment mitjà en 
proteïnes n’hi haurà entre 10  
i 20 grams per 100 grams; i en un 
aliment baix en proteïnes n’hi haurà 
menys de 10 grams.

Altres: la fibra és un valor molt 
important de l’etiqueta; com més 
alt en sigui el valor, més trigarà 
a digerir-se i més saciant serà 
l’aliment; a més, millorarà el trànsit 
intestinal. Un aliment alt en fibra 
en conté més de 10 grams; en un 
aliment mitjà en fibra n’hi haurà 
entre 6 i 10 grams; i en un aliment 
baix en proteïnes n’hi haurà menys 
de 5 grams.

APLIQUEM EL  
QUE HEM APRÈS

2. LA DIETA EQUILIBRADA.
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ORIENTACIONS DE TREBALL TEMPORALITZACIÓ

1r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Cada grup de treball recopila diverses etiquetes 
nutricionals d’aliments i productes alimentaris.

Un cop recopilades, demana’ls que les agrupin 
per plats: esmorzar, dinar i sopar.

Analitzeu junts la informació nutricional de 
cada grup, valorant els efectes que tenen en 
l’organisme.

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Tancament de 
l’activitat, debat  
i conclusions.

2n. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Cada grup de treball recopila diverses etiquetes 
nutricionals, i les agrupa segons els plats o 
aliments que els agraden més o menys.
 
Analitzeu en grup la informació nutricional de 
cada grup i els efectes positius/negatius de 
cada un.

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Tancament de 
l’activitat, debat  
i conclusions.

3r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Cada grup de treball recopila diverses etiquetes 
nutricionals de diferents aliments i/o plats.

Cada grup haurà de redissenyar les etiquetes 
substituint els valors nutricionals pels beneficis 
i funcions que els aliments i/o plats tenen en 
l’organisme.

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Tancament de 
l’activitat, debat  
i conclusions.

2. LA DIETA EQUILIBRADA.



Fitxa 2.1 de treball de camp. MENÚ SETMANAL I PROPOSTA DE MENÚ
ALTERNATIU – BENVINGUT A MISTERXEF!
Aquesta setmana tindràs l’oportunitat de convertir-te en un autèntic xef, però no 
oblidis que els professionals planifiquen menús equilibrats.

Escriu en una fitxa el menú complet d’una setmana (5 plats/dia). Pot ser  
el del menjador del col•legi, el de casa o, fins i tot, una barreja d’ambdós.  
Tu tries!
En un segon full, inventa un nou menú alternatiu que et menjaries sense 
dubtar-ho.
Calcula el valor nutricional de cada plat del menú i esbrina com de sa és el 
que has proposat.

Fitxa 2.2 de treball de camp. MENÚ EQUILIBRAT – COMPTE, NO PERDIS 
L’EQUILIBRI!
Si et pensaves que els equilibristes són els únics que necessiten saber mantenir 
l’equilibri, tenim alguna cosa per dir-te: a la cuina mantenir l’equilibri també és molt 
important!

Pensa en l’aportació nutricional que ha de tenir l’àpat del dia que prefereixis 
(esmorzar, dinar o sopar): proteïnes, carbohidrats i lípids, i anota els 
percentatge de cadascun. Per exemple, un esmorzar hauria de contenir, com 
a mínim, un 25 % de proteïnes. S’ha d’estar ben fortot!
A continuació, tria aliments que es corresponguin amb cada un d’aquests 
percentatges segons el que més et moli menjar, però no oblidis incloure-hi 
una mica de tot. No facis trampes!
Compara algun dels plats del menú de la fitxa anterior amb el que s’ha 
proposat aquí i comenta les diferències.

26

LA DIETA EQUILIBRADA
- Projecte d’aula. Fase 2. -

ENS ACTIVEMENS ACTIVEM
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LA CUINA RESPONSABLE 
I SOSTENIBLE.

- Teoria 1 -

En el tercer bloc hi ha informació sobre la dieta mediterrània i per què es considera 
que és una dieta «d’aprofitament».
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Per contextualitzar com ha sigut d’important el menjar en la cultura i en la història, 
recorrerem a l’etimologia de dues paraules clau: dieta i gastronomia.

 La paraula dieta prové del grec «diaita», que significa estil de vida.

La paraula gastronomia prové del grec «gaster», que vol dir «ventre», i de 
«nomos», que és «distribuir», «governar» o «arreglar», i significa governar 
l’estómac.

En aquest sentit, una dieta és un estil d’alimentació perllongat en el temps  
i transmès com un element cultural i identitari. Pren forma en funció del context 
geogràfic i dels aliments disponibles, i també dels processos de transformació  
i elaboració propis del territori en què es desenvolupa.

La dieta mediterrània va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO
l’any 2010. I és perquè la dieta mediterrània reuneix tot un llegat de coneixements  
i competències pràctiques, relacionats amb els conreus i les collites agrícoles,  
la pesca i la cria d’animals, i també amb la forma de conservar, transformar, cuinar, 
compartir i consumir els aliments.

EL RECEPTARI EN LA DIETA 
MEDITERRÀNIA.

3. LA CUINA RESPONSABLE I SOSTENIBLE.
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EL MENJAR D’APROFITAMENT.
El menjar d’aprofitament és el que fa servir de manera profitosa tots els aliments, 
sense llençar mitges porcions de verdures, i redissenyant nous plats a partir de les 
«restes» d’altres plats.

Aquest menjar està carregat de creativitat i posa el focus en la sostenibilitat,  
ja que garanteix l’aprofitament total de tots els ingredients que es fan servir durant 
l’elaboració dels menús.
 
La dieta mediterrània es distingeix per tenir molts plats d’aprofitament; per exemple, 
les croquetes, la «ropa vieja», la «tortilla guisada», les migas, etc.

De la mateixa manera, les diferents tècniques de conservació emprades des de 
l’antiguitat han permès també allargar la vida de carns, peixos, fruites, verdures  
i llegums. Més enllà del factor conservant que té la sal, amb els salaons, el vinagre 
també serveix per conservar, especialment en els encurtits. Les llaunes de conserva 
també son un recurs de conservació.

En darrer lloc, la cuina també requereix molts estris per a les preparacions: pots  
i envasos per conservar i emmagatzemar; i, per això l’aprofitament també 
contempla el reciclatge de qualsevol envàs, caixa, pot de vidre, etc. per garantir  
la sostenibilitat de l’entorn.

3. LA CUINA RESPONSABLE I SOSTENIBLE.
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- Activitats 1 -

METODOLOGIA APLICADA COMPETÈNCIES CLAU

Ap. col•laboratiu.
Competència en Interacció amb el Món Físic.
Competència en Autonomia i Iniciativa Personal.
Competència Cultural i Artística.

Flipped Classroom. Competència Digital.

    VINCULACIÓ CURRICULAR

Àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.

Àrea de Matemàtiques.

Àrea d’Educació Artística.

LA CUINA RESPONSABLE  
I SOSTENIBLE.

TAULA DE COMPETÈNCIES



PROPOSTA D’ACTIVITAT. 1 
A la pestanya/web trobaràs les fitxes corresponents.
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QUADRE SINÒPTIC
FITXES DE JOC

PROPOSTES D’ACTIVITATS 2.
otes les gastronomies estan vinculades a una identitat cultural i territorial,  
i ambdues es poden conèixer a través de les històries i l’origen dels plats tradicionals.  

Les qualitats gustatives dels aliments es veuen enriquides quan es descobreix 
com es cuinen i preparen en diferents llocs del món, com s’aprofiten els diferents 
condiments per complementar-ne els sabors i com, en cada cuina, se’ls treu el 
màxim profit.

Per a aquest «Apliquem el que hem après», en comptes d’una activitat per 
desenvolupar amb els teus alumnes, n’hem preparat tres. No les has de fer totes,  
ja que són independents. Pots triar quina fer en cada cicle.

El jardí aromàtic. Crear un jardí de plantes aromàtiques i espècies,  
i investigar-ne les propietats, fent servir envasos d’un sol ús com a testos.

 
Mapes gastronòmics. Descobrir la cultura gastronòmica d’altres territoris  
i països creant diferents mapes amb les imatges de plats coneguts.

 
1, 2, 3 Respon un cop més. Menjar d’aprofitament. Valorar alguns plats  
ja coneguts i crear-ne de nous.

EIX TEMÀTIC  CONTINGUT NÚM. FITXA

ESTRIS 7

DISSENY D’ELEMENTS 8

RECICLATGE D’ENVASOS 1, 2, 7

APROFITAMENT DE 
FRUITES 1

PA RATLLAT 3

CROQUETES 4

«ROPA VIEJA» I ALTRES 
PLATS 6

CUINA RESPONSABLE 
I SOSTENIBLE

EL MENJAR 
D’APROFITAMENT

ASSENTEM EL  

ASSENTEM EL  

QUE HEM APRÈS

QUE HEM APRÈS

APLIQUEM EL  
QUE HEM APRÈS

3. LA CUINA RESPONSABLE I SOSTENIBLE.
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ORIENTACIONS DE TREBALL TEMPORALITZACIÓ

1r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Demana a cada alumne i alumna que porti  
a classe un envàs de Tetra Brick.

Serà el test del vostre jardí aromàtic! Podeu 
plantar orenga, alfàbrega i altres plantes 
aromàtiques.

Demana’ls que investiguin i dissenyin una 
etiqueta tipus fitxa amb les propietats  
de les plantes escollides.

Seguint les instruccions indicades en les fitxes, 
demana’ls que decorin l’envàs (amb retalls de 
premsa formant un collage, amb temperes).  
Hi ha milers d’opcions!

Ja només falta emplenar l’envàs amb sorra  
i substrat, i plantar les llavors seleccionades: 
espècies i plantes aromàtiques.

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

3. LA CUINA RESPONSABLE I SOSTENIBLE.
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2n. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Demana’ls que, per grups de treball, elaborin 
un mapa gastronòmic, per donar a conèixer la 
riquesa cultural del seu entorn; poden escollir 
entre la demarcació o la comunitat autònoma, 
fins i tot Europa o el món!

Treballa el mapa de forma transversal en l’àrea 
de Ciències Socials.

Tens vàries opcions per desenvolupar l’activitat:

Cada grup pregunta als seus familiars pels plats 
tradicionals que es cuinen.
Cada grup investiga els plats típics d’una zona.

Demana a cada grup que recopili els plats típics 
o singulars del territori escollit, i que enganxi 
imatges de cada plat en el mapa, en forma  
de collage.

L’objectiu principal és descobrir nous plats, altres 
formes de cuinar, conèixer altres combinacions 
de sabors, conèixer-ne l’origen, etc., amb la 
finalitat d’enriquir la cultura gastronòmica.

Sessió 1. Lliurament del 
material i explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

3r. CICLE ED. 
PRIMÀRIA

Creareu un joc de l’estil «1, 2,3. Respon un cop 
més» per jugar a classe.

Un grup de treball escriurà en cartolines el nom 
de diferents aliments, pensant sobretot en 
els que poden sobrar de forma habitual en un 
menú: una mica d’arròs, una mica de pasta, un 
filet de pollastre, etc. Un altre grup pot escriure 
l’elaboració d’un plat: mig pebrot, mitja ceba, 
mitja barra de pa, etc.

El joc consisteix en anar traient cartolines, de 
manera que cada equip digui un plat a partir 
dels ingredients que li hagin tocat: un filet de 
pollastre + mig pebrot + mitja ceba = «fajitas» 
de pollastre (plat mexicà).

Sessió 1. Explicació de 
l’activitat. Inici de l’activitat.

Sessió 2. Desenvolupament 
de l’activitat.

Sessió 3. Posada en comú  
i reflexió grupal.

3. LA CUINA RESPONSABLE I SOSTENIBLE.



Fitxa 3.1 de treball de camp. PROPOSTA DE MENÚ CREATIU – VISCÓS PERÒ 
SABORÓS!
Sabies que a Mèxic els insectes són un ingredient molt comú? I és que cada país té 
plats propis; diferents entre si, però boníssims.

Escriu en una fitxa alguns plats típics d’altres països o regions basant-te 
en els mapes gastronòmics vistos a classe, en els receptaris de la dieta 
mediterrània; o, si coneixes algun plat especial d’un altre lloc, no te’l guardis, 
comparteix-lo!
En un segon full, fes-te un nou menú creatiu indicant-ne la procedència.
No siguis bleda: crea un menú internacional i divers, que mostri el valor de  
la cultura gastronòmica del lloc.

Fitxa 3.2 de treball de camp. PROPOSTA DESAPROFITAMENT ZERO – PREN EL MÉS 
VITAL, I PROU.

Cuinar és molt divertit però, quan ho fem, hem de ser conscients d’aprofitar 
al màxim tots els aliments i no desaprofitar-ne cap.
Fes-te una fitxa amb els aliments que calen per a l’elaboració d’un menú 
complet, o amb els ingredients per cuinar diversos plats d’un dinar, berenar  
o sopar.
En un segon full, planifica un nou menú amb aquestes combinacions 
d’aliments basant-te en els que has fet servir en la primera fitxa. Barreja’ls  
al teu rotllo i crea nous plats!
Cal treure el màxim rendiment als aliments utilitzats i afavorir la sostenibilitat 
i el desaprofitament zero a les nostres cuines. Posa en pràctica algunes 
d’aquestes coses a casa; però tranqui, tampoc s’ha de passar de 0 a 100.
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LA CUINA RESPONSABLE 
I SOSTENIBLE.

- Projecte d’aula. Fase 3. -

ENS ACTIVEMENS ACTIVEM
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CREEM EL NOSTRE PLAT.

Per fi has arribat al darrer bloc! Aquí comprovaràs si el teu alumnat ha interioritzat 
els tres temes anteriors i posaràs la cirereta final als seus coneixements, per poder 
presentar el vostre projecte al concurs.
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DISPOSICIÓ DELS ALIMENTS, 
COMPOSICIÓ VISUAL DEL PLAT.

El menjar ha d’entrar pels ulls. Ho tenim clar!

Un plat és ve de gust quan fa una olor que meravella. Aleshores, les papil•les 
gustatives es posen en marxa tot esperant que aquests sabors t’arribin a la boca. 
L’aspecte és igual d’important. Sens dubte, ajudarà a que es percebi com un autèntic 
menjar: bell, brillant, acolorit i saborós.

El menjar contemporani para molta atenció a l’aspecte visual dels plats; i, per això,  
la presentació i l’emplatat es consideren una part fonamental.

Hi ha dos aspectes que cal tenir en compte:
 

La disposició dels aliments: com es distribueixen en el plat, destacant-ne  
un de principal que actuarà com a punt focal i prevaldrà sobre els altres.

 
El color i la textura dels aliments: aprofitant la gamma de color de cada 
aliment per organitzar-los de forma harmoniosa i combinada en el plat,  
tenint-ne en compte, a més, les textures (cremós, cruixent, untuós, etc.).

 1. SIMETRIA. 

La distribució dels aliments s’organitza en el plat de forma simètrica i equilibrada.

4. CREEM EL NOSTRE PLAT.
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2. TRIANGULACIÓ.

3. LÍNIES HORITZONTALS.

4. LÍNIES CORBES.

La disposició triangular dels aliments permet mantenir la vista en el plat i aporta 
molt de ritme, ja que la mirada recorre una vegada i una altra cada angle, «rebotant» 
d’un element a un altre.

La col•locació dels ingredients en horitzontal aporta elegància i equilibri, sobretot si 
el plat es rectangular.

La disposició corba dels diferents aliments aporta molt de dinamisme al plat, ja que 
l’ull humà té tendència a tancar les figures obertes. A més, proporciona un enorme 
impacte visual.

4. CREEM EL NOSTRE PLAT.
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5. TRANSVERSAL.

Aquesta distribució és molt senzilla, però aporta molt de ritme i dinamisme al plat.

COLOR I TEXTURA DELS ALIMENTS. 
DISTRIBUCIÓ DEL PLAT.

A títol general, el color i la textura dels aliments ofereixen pistes a l’ull humà sobre  
la frescor, si estan en bon estat, l’estat de conservació, si estan madurs o verds, etc.

 A més, en el procés d’ingesta, l’ull humà transmet aquesta informació al cervell,  
el qual activa l’aparell digestiu posant en funcionament els sucs àcids de l’estómac 
i les papil•les gustatives de la boca. Aquestes s’encarregaran de processar l’aliment 
durant la masticació.

Així, doncs, en un plat es combinen les funcions perceptives amb les funcions 
fisiològiques.

Per tant, els colors i la textura dels diferents aliments influeixen en la percepció del 
sabor i les aromes.

4. CREEM EL NOSTRE PLAT.
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COLOR.
El color indica l’estat de conservació i el grau de temperatura. Per exemple, els 
aliments blaus, blancs i verds denoten frescor, mentre que els aliments vermells  
i marrons denoten calor. Per això el color vermell és el més indicat per obrir la gana.

El color és una part fonamental en la percepció d’un plat. A ningú se li acudiria 
menjar-se un filet de carn calenta, però de color verd, ja que el verd, depenent del to, 
podria donar a entendre mal estat, podridura.

Prenent com a referència el cercle cromàtic i les harmonies de color, cal escollir  
els ingredients i aliments que formin el plat de manera que sigui atractiu, harmoniós  
i apetitós.

TEXTURA.
La textura també pot indicar l’estat de conservació d’un aliment. Per exemple, 
d’una poma fresca s’espera que la textura sigui cruixent al mossegar-la. El contrari 
indicaria que aquesta fruita tova està passada o molt madura.

De la mateixa manera, la textura té relació amb la consistència que s’espera d’un 
aliment. Per exemple, tot i que una crema de verdures és diferent d’una escudella,  
en ambdós casos s’espera que tant l’una com l’altra tinguin una mica de «cos».  
En cas contrari, estaríem prenent una sopa líquida i aigualida!

4. CREEM EL NOSTRE PLAT.
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COM PRESENTAR EL TREBALL  
DE PARTICIPACIÓ

Durant aquesta unitat didàctica, has treballat amb l’alumnat diferents aspectes  
de l’alimentació i la nutrició. Ha pogut aprofundir en el concepte de dieta saludable  
i familiaritzar-se amb una cuina responsable i sostenible.

Ja gairebé teniu enllestit el projecte d’aula, però ara arriba el moment de participar  
en el concurs!

 Tria el plat.
En pots presentar només un o els tres que plantegem en el concurs: un plat 
d’esmorzar, un plat de dinar i un plat de sopar.

 Tria els ingredients i fes una foto del plat.
  

Pots presentar el plat de forma divertida i original amb els aliments 
elaborats amb plastilina. Només cal fer les diferents formes de cada 
aliment, triant colors i textures semblants als aliments reals,  
i treballar-hi des de l’àrea d’Ed. Plàstica o de Coneixement del Medi.

Amb collage pots presentar el plat retallant els diferents aliments 
elaborats o cuinats; també, d’una forma creativa, pots dibuixar tu  
el plat amb tècniques d’aquarel•la, temperes, etc. Ho pots treballar 
des de l’àrea d’Ed. Plàstica. Foto: imatge amb diferents exemples.

  

4. CREEM EL NOSTRE PLAT.
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Amb els aliments de veritat: si tries aquesta opció, l’alumnat, 
una vegada que ho hagi cuinat i elaborat a casa, haurà de fer una 
fotografia des de dalt (pla zenital) o en detall, ocupant tot l’espai 
de l’enquadrament (primer pla). Recorda’ls que facin servir una de 
les distribucions explicades en l’apartat A d’aquest bloc, i que parin 
especial atenció al color i la textura dels aliments que conformen  
vel plat, seguint el que s’ha descrit en l’apartat B d’aquest bloc.

 

 Puja la informació nutricional des de l’àrea privada. 
Recorda que quan pugis la proposta de plat, també hauràs d’adjuntar un arxiu 
Word o pdf amb la informació nutricional que fa que sigui un plat saludable.

Us proposem dissenyar a classe una etiqueta nutricional original i singular, 
amb els elements següents:

Macronutrients: proteïnes, carbohidrats i lípids.

Micronutrients: vitamines i sals minerals.

Beneficis en l’organisme humà: una petita descripció de les principals 
funcions i beneficis que els macronutrients i els micronutrients tenen 
en el cos humà.

De forma voluntària, podeu presentar una explicació de per què el vostre plat és 
sostenible, i com heu aprofitat els aliments, tot fomentant el desaprofitament zero 
 a la vostra cuina.

Que tingueu molta sort, sigueu felices i feliços i mengeu anissos (i fruita, verdura, 
hortalisses...)!
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