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Ponent: Laura Isabel Arranz

1) Resum de la xerrada.
2) Breu resum de com s'ha desenvolupat la part del taller per als nens.
3) Valoració general dels participants.
4) Pressupost inicial : 80,00€

Total despesa :        75,97€
5) Quantitat de participants:   15 adults i 13 nens

1 ) RESUM DE LA XERRADA. L'alimentació té vàries funcions:

a) Funció nutricional.
b) Funció social; hàbits de convivència, de relació.
c) Funció de gaudir, disfrutar.

Si no hi ha un equilibri en la dieta, podem afavorir malalties com: l'obesitat, cardiovasculars, baixa
autoestima,...
L'alimentació ha de cobrir les nostres necessitats per tal d'afavorir un bon desenvolupament, ha
de ser variada per tal d'aportar tots els nutriens necessaris.  És important tenir en compte que els
nens  sempre  miren  d’imitar  els  pares  en  les  maneres  de  menjar,  d’aquí  ve  la  necessitat  i  la
importància  de  la  col·lboració  en  l’esforç.  Tot  això  repercuteix  directament  en  els  hàbits
alimentaris dels nens i, en conseqüència, en els de tota la família, és important afavorir espais
amb un ambient tranquil, i que mastegem bé els aliments.
L'alimentació sera saludable si és: suficient, segura, variada, equilibrada, adaptada, sostenible i
assequible. 
Ens  podem  trobar  amb  aliments  amb  el  mateix  contingut  calòric  però  de  diferent  qualitat
nutricional, per això cal estar atents i promocionar diferents actituds davant els àpats. 
Oferir als nostres fills plats que entrin per la vista, de molts colors, alhora que puguin mastegar i
assaborir, si fem cremes de verdures per exemple, ens podem trobar que no ens donin la sensació
de quedar tips,  millor oferir  la verdura de forma que s'apreciï  la  textura,  el  color,  la forma, la
podem presentar de forma original.
Una altre exemple si fem un entrepà amb pa de motllo industrial, ens pot passar igual que doni la
sensació que es desfà a la boca i sembli que no quedem tips, millor en aquest cas fer un petit
entrepà de pa , el gaudirem  més. No abusar dels embotits.
Evitem premis i càstigs amb els aliments; no és bo crear vincles emocionals amb el menjar.
Fem que els nostres fills participin alhora de parar taula, alhora d'escollir un plat, que ens ajudin a
cuinar.
Els grups d'aliments, els podem classificar en 6 grups que considerem bàsics:

1. Làctics 
La llet de vaca  porta proteïnes, glúcids i lípids, sals minerals, vitamines i aigua. 
El calci és el mineral més important de la llet, ja que tant la proporció com la forma en què el
conté n’afavoreixen l’assimilació.  La llet  sencera és una bona font  de vitamines A,  D i  B2.  En
aquest grup també hi formen part: el iogurt i els formatges. Tot i així es recomana prendre la llet
desnatada o semidesnatada. 



2. Carn, peix, ous i llegum 
Aquest grup ens proporciona les proteïnes bàsiques. Són també una font de vitamines del grup B i
de ferro.  El llegum combinat amb els cereals poden substituir l’aport proteic dels altres aliments
del grup. 

3. Cereals, fècules, farinacis
La característica nutricional d’aquest grup és el contingut d’hidrats de carboni, que tenen com a
principal funció l’energètica. Els aliments integrals d’aquest grup contenen vitamines del grup B. 
En aquest grup s’inclouen: els cereals, les patates, els llegums i la fruita seca. 

4. Verdures i hortalisses 
Els aliments que s’inclouen en aquest grup no tenen un valor energètic important, atès que la
major part són rics en aigua. Són a més, font de vitamines, especialment A i C, minerals i fibra
vegetal. 

5. Fruites 
La  composició  en  nutrients  de  la  fruita  és  similar  a  la  de  les  verdures.  Són  riques  en  aigua,
minerals, vitamines i fibra vegetal. La principal diferència és en el contingut d’hidrats de carboni,
que en les fruites és una mica més alt. Són principalment sucres senzills (fructosa i sacarosa).

6. Olis 
En aquest grup s’inclouen els greixos d’origen vegetal rics en àcids grassos insaturats, i per tant
líquids a temperatura ambient. Són aliments d’una gran concentració energètica. 
L’oli  d’oliva  es  distingeix  per  la  seva  composició  en  alt  contingut  d’àcid  oleic,  d’estructura
monoinsaturada que fa que sigui  molt resistent a ser degradat per l’escalfor.  Conté també un
percentatge d’àcid linoleic (poliinsaturat). 
L’oli d’oliva verge, sense refinar, conté a més vitamines liposolubles, principalment A i E. Els olis de
llavors,  gira-sol,  blat  de  moro,  soia…són  rics  en  àcids  grassos  poliinsaturats.  Aquests  olis  no
resisteixen gaire bé les temperatures altes. 
Les mantegues i llards són riques en àcids grassos saturats, un consum excessiu de greixos rics en
àcids grassos saturats és un factor de risc de malalties càrdio-vasculars. 

La  resta  d'aliments  cal  consumir-los  amb  moderació  i  de  forma  puntual.  Sucres,  xocolata,
pastissos, llaminadures, begudes ensucrades i begudes estimulants.

A partir d'aquí caldrà tenir en compte les edats dels nostres fills així com l'estil de vida, pensem
que en l'etapa escolar, estan en ple creixement i alhora acostumen a fer activitats extraescolars,
esportives,..  cal  per  això  portar  una  bona  alimentació,  per  això  es  considera  que  la  dieta
mediterrània compleix perfectament amb els requisits per complir amb una bona alimentació.
Aquesta fomenta menjar cada dia el següent a cada àpat principal: Utilització d'oli d'oliva, làctics,
farinacis, millor si són integrals (arròs, pasta, pa, cereals), fruita i verdura, fruits secs, aigua.

I per setmana; llegums, patates, ous, carn blanca, peix i de carn vermella - no abusar -

S'ha procedit a revisar el menú de 6 set., i es demostra que es podrien millorar i fer més atractius,
en algunes setmanes falten llegum, en d'altres sobra verdura, manca de peix, evitar tantes cremes
o purés, fóra convenient presentar els plats de forma més vistosa, i què els nens puguin apreciar la
textura, el sabor, les cremes el que fan és que pots quedar amb la sensació que no quedis tip,
s'ingereixen massa ràpid, en alguna ocasió s'ha detectat falta de llegums i o pasta de sopa.



2) TALLER AMB ELS NENS:  La fada dels aliments:

4 Alumnes de nutrició de 4art de carrera, els han explicat el conte de la Fada dels aliments, la
Lindarina i les entremaliadures del Monstre No-no  i desprès han fet un collage representant la
presentació d'un plat. ( la ponent a proporcionat tot el material fungible).

3) VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS:

Amb les preses em fa l'afecte que no tothom es va endur l'enquesta, tot i només haver recollit 3
fulls, la gent ha verbalitzat que estava molt satisfeta.
En  general  han  puntuat  alt,  tant  per  l'organització  com  pels  continguts  i  es  pot  dir  que  ha
despertat interès, els nens també s'ho han passat força bé, el punt  menys valorat ha estat el
"m'emporto eines, recursos i idees útils".
Pel que fa a suggeriments, una família a proposat fer un taller de cuina en familia.


