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Qui som?
Som un grup de professionals de la 
salut i la nutrició que desenvolupem 
activitats, formació i assessorament 
nutricional per a totes les edats.

Objectiu: Ensenyar a gaudir d'una 
alimentació saludable

Com: Activitats de divulgació 

http://www.gananutricion.es/



Què fem?



Què farem avui?

Xerrada-debat: 

Com ha de ser l’alimentació saludable en edat escolar i què hauria de 
incloure l'àpat del migdia? 

*Concepte d'alimentació saludable
*Necessitats nutricionals dels nens i la seva evolució al llarg dels anys (de 
la infantesa a l’adolescència)
*Com hauria de ser la dieta i el menú ideal pels nens (a migdia amb idees 
de com complementar-ho amb la resta d'àpats del dia)
*Com ajudar a que els nens tastin aliments nous i gaudeixin amb menjar 
saludable
*Exemples de menús i receptes

Taller manualitats nens



L'Alimentació tè vàries funcions 

Funció nutricional
Funció social
Funció fruïtiva (plaer)



OBESITAT INFANTIL + SOBREPES = 30%
1 de cada 3 nens a Espanya té un problema d'excès de pes

La situació...



CONTEXT i ESTIL DE VIDA
ESTRÈS

FALTA DE TEMPS
PÈRDUA DE TRADICIONS
FALTA D'HORES DE SON

FALTA D'ESPAIS I MOMENTS
 PER A L'ACTIVITAT FÍSICA

GRAN OPORTUNITAT PER AL SEDENTARISME

La situació...



OBESITAT INFANTIL = 

Alt risc d'OBESITAT A L'EDAT ADULTA
MALALTIES cròniques en edats primerenques

La repercusió...

OBESITAT
Malalties cardiovasculars

Diabetis
Osteoporosi

Càncer (alguns)
Deficiències



El futur????

              

WALL·E. Walt Disney, 2008



La Nutrició...
Nutrients: el joc de les peces...Són molts els 

nutrients que necessitem per tal que el nostre cos sigui una 

“construcció forta”
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina D
Vitamina K
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12
Biotina

Calci
Ferro
Magnesi
Manganès
Iode
Potassi
Cobre
Zenc
Crom
Seleni
Proteïnas
Greixos 
Carbohidrats





Menjar de tot…

Tots els grups d'aliments 
Variat (tots els colors)



200 Kcal

http://www.wisegeek.com/what-does-200-calories-look-like.htm

CONTINGUT 
CALÒRIC

MATEIXA QUANTITAT DE CALORIES,
PERÒ DIFERENT QUALITAT
NUTRICIONAL



INFÀNCIA
Es caracteritza per: 

Creixement 

Desenvolupament fisiològic

i per tant:
Necessitats nutricionals especials



INFÀNCIA

Etapa maternal (0 a 3 anys)
Etapa pre-escolar (3 a 6 anys)
Etapa escolar (6 a 12 anys)

Adolescència



INFÀNCIA

Etapa maternal (0 a 3 anys)

Creixement molt accelerat
Lactància materna (>6mesos)
Introducció d'aliments
Evitar dolços/salats
Hàbits horaris àpats/descans
Socialització (menjo de tot, menjo amb tots)



INFÀNCIA

Etapa pre-escolar (3 a 6 anys)

Introducció de noves textures
Autonomia per menjar
Màxima varietat d'aliments
3 a 4 racions de làctics al dia (iogur)
Assegurar: peix, fruita, verdura, llegums, fruits 

secs



INFÀNCIA

Etapa escolar (6 a 12 anys)

Augment normal de la gana
Preparació etapa puberal
>10 anys diferències nens/nenes
Màxima varietat d'aliments
Evitar calories “buides” 



Dieta equilibrada per a una  

nutrició òptima

Com haurien de ser els menús de 

migdia?



Combinació de tots els aliments

Alimentos con hidratos 
de carbono: 

Pan 
Pasta
Arroz

Legumbres
Patatas

Alimentos con proteínas: 

Pescado
Carne

Huevos
Legumbres

Lácteos

Alimentos con vitaminas, 
minerales y fibra: 

Verduras
Hortalizas

Frutas
Frutos secos

Aceite de oliva 





Requeriments d'energia:

DINAR

Guia de l'alimentació saludable a l'etapa escolar. 
Generalitat de Catalunya.



Quantes racions de cada grup d’aliments?



Què és una ració?



Menús de migdia:
Han d'incloure:

 

 

Primers plats Segons plats Postres

Pasta Carn blanca Fruita 

Arròs Peix Iogurt

Llegums* Ous

Verdures Carn vermella

Altres aspectes importants: 

 Sempre aliments frescos i crus a cada àpat (fruita o amanida)
 Aliments de temporada
 Aliments de diferents colors i textures

*També poden ser segon plat o plat únic, combinades amb arròs o altres cereals



A diari



A la setmana al menú de migdia



Exemples:

PRIMERS: 

1 llegum
2 verdura
1 pasta
1 arròs

SEGONS: 

1 verdures 
1 ou
1 derivat càrnic
1 carn (porc)
1 peix

Comentaris:

*Dimecres les salsitxes podrien anar 
acompanyades amb amanida per afegir 1 
aliment fresc i cru a l'àpat

*Divendres podria haver una sopa amb 
cigrons per afegir 1 ració de llegum i 



Exemples:

SEGONS: 

3 carn (2 pollastre) 
½ carn vermella
1 derivat càrnic
1 peix

PRIMERS: 

0 llegums 
3 verdura
1 pasta*
1 arròs

Comentaris: 
*Hem considerat que dimarts i dimecres 
l'amanida fa la funció de primer plat, i 
l'estofat de pollastre i els macarrons amb 
bolonyesa de segon o plat principal.

*Falten llegums de primers, hi ha massa 
verdura de primer (la verdura és millor a 
la nit), i es podria canviar un segon de 
carn per un altre de peix



Exemples:

PRIMERS: 

1 llegums 
2 verdura
1 pasta*
1 arròs

SEGONS: 

3 carn 
1 ou
½ peix
1 verdura

Comentaris: 
*Hem considerat els calamars i les 
gambes de la fideuà com a ½ ració de 
peix

*Faltaria una ració de peix més com a 
segon

*Seria millor canviar una de verdura dels 
primers (el puré) per una altra de llegums 
o per un plat de sopa



Exemples:

PRIMERS: 

1 llegum
2 verdura
½ pasta
1 arròs

SEGONS: 

3 carn 
1 peix
1verdura

Comentaris: 
*Hem considerat que la sopa és mitja 
ració de pasta

*Es podria incloure una truita substituïnt 
un dels dies de carn de segon



Exemples:

PRIMERS: 

0 llegums
2 verdura
1 pasta
1 arròs
½ peix

SEGONS: 

3 carn 
1 truita
1 verdura

Comentaris: 
*Els pèssols es consideren verdures 
encara que són farinacis com les 
llegums

*Es podria incloure una ració més de 
peix substituïnt la carn dels segons



Exemples:

PRIMERS: 

1 llegums
3 verdura
½ pasta
1 arròs

SEGONS: 

2 carn 
1 truita
1peix
½ llegums

Comentaris: 
*Faltaria una ració de pasta als primers

*Fora ideal un segon a base de peix (a 
més dels bunyols)



Comentaris generals:
*Els menús estan formats per plats saludables però s'han de repartir millor les 
racions dels grups d'aliments per tal que no faltin hidrats de carboni ni proteínes
*En general, hi ha massa verdures i amanides als primers i falten plats una mica 
més densos nutricionalment (llegums i pasta)
*En general, falta una mica de peix en els segons
*Es podrien combinar millor els acompanyaments per equilibrar el menú diari i per 
fer més atractius alguns aliments com  per exemple els pèssols que es poden fer 
saltejats amb pernil o el peix que es pot acompanyar de patates al forn enlloc de 
amb amanida
*L'opció d'un plat principal a base de llegums combinades amb algun cereal i amb 
una amanida, seria recomanable per no més d'un cop a la setmana
*S'hauria de procurar que tots els àpats tinguin un aliment cru (o amanida com a 
acompanyament o fruita)



www.gananutricion.es 

Exemple de menú familiar setmanal de dinars i sopars (adaptable a escoles)



www.gananutricion.es 

PRIMERS: 

2 llegums
1 verdura
1+1/2 pasta
1 arròs

SEGONS: 

2 carn 
1 ou
1 peix
1 elaborat (½ peix 
o carn)



Opcions saludables a casa...

 



Idees fàcils

 



Recepta 1: Tomàquet xerries mb 
cuscús...

Ingredients:
8 tomàquets
50 g cuscús
80 g gambes pelades
1 ceba tendra
50 g alls tendres
Oli d'oliva
Sal



Recepta 2: Tonyina a la planxa...

Ingredients:

Llom de tonyina fresc

Oli d'oliva/picada + sal



Recepta 3: Cuscús amb 
verdures...

Ingredients:

Cuscús 

Carbassa 

Espinacs 

Salsa de soja + 
espècies



I com podem ajudar als nostres 
fills a menjar bé?

...“inversió” en salut amb 
educació alimentària :)



Aprendre a menjar...

             
Hem d'aprendre a menjar igual 

que aprenem a rentar-nos
 les dents, leer, montar en bicicleta... 



Introducció dels aliments con amb tots 
els sentits
Tacte (consistència, textures), olfacte (olors), vista (colors), gust 
(sabors i aromes), oïda (textures)



...també amb sentit comú
Els aliments que no aporten riquesa nutricional no calen a la 
dieta dels més petits



Evitant premis i càstigs amb 
aliments...
No és bó crear vincles emocionals amb el menjar, ja que 
això pot repercutir a l'adolescència i a l'edat adulta

Tot i que hi ha aliments especials que poden ser per 
ocasions especials :) 



Procurant un lloc adequat i context 
agradable...
L'hora dels àpats ha de ser una experiència 
positiva, conscient i còmode



Ensenyant valors...

 Jugant a taula?
 Ús dels coberts
 Tot el menjar és bó



Fent que 
participin...

Eelecció d'ingredients
Compra
Parar taula
Cuina 
Des de petits amb davantal!



RECORDEU
L'educació nutricional durant la 

infància...



...és clau per a uns bons hàbits i una 
ADOLESCÈNCIA plena de vitalitat!!!



Moltes gràcies!!!
Dra. Laura Isabel Arranz

Blanca Seguí
Marta Roqueta
Elisabet Solà
Sònica Garcia

info@gananutricion.es
www,gananutricion.es  

http://gananutricion.blogspot.com/ 


