
PROJECTE

Degut a que la obesitat s’ha convertit en un problema cada vegada més
freqüent en joves I adolescents vaig decidir elaborar un projecte per portar-
se a terme als centres de secundària. Les seves característiques principals
son les següents:

-Objectiu del projecte: Assolir d’un estil de vida saludable en referència a
les conductes d’alimentació i activitat física.
-Durada: 35 setmanes en sessions de 30’ (tot el curs)
-Curs: 3r d’ESO

Distribució per blocs:

1r – Conscienciació (bloc més curt): Aconseguir que els alumnes arribin a
assabentar-se de la magnitud del problema, però sobretot que no ho vegin
com a un problema aïllat, sinó com a un problema proper a ells i per al seu
entorn més proper.
Valorar l’activitat física i l’alimentació saludable com a conductes positives
per a la prevenció de la obesitat, així com reconèixer els seus beneficis.

2n – Estratègies: Caracteritzat per dos parts:
-Pla d’activitats individual: els propis alumnes es dissenyaran un pla

d’activitats per tal d’incrementar els seus nivells d’AF.
-Pla d’activitats global: Disseny d’un projecte de centre amb la intenció

d'involucrar a tot l’entorn més proper (alumnes, professors) i promoure
conductes saludables d’alimentació i activitat física.

3r – Manteniment: Aquest bloc constarà bàsicament de dues parts.
-Avaluació i millora dels plans individuals i globals
-Disseny d’un pla de continuïtat per 4t d’ESO
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METODOLOGIA

Basat en:
-Challenge Based Learning
(Laurence,F; Rachel,S et al, 2009)

-Transtheoretical Model of Change
(Prochaska,J et al, 1977)

Estil d’ensenyament que promogui…

-Participació de l’alumne: transmetre els seus
coneixements

-Fomentar la socialització: importància del grup

-Creativitat de l’alumne: bloc d’estratègies

-Enfoc constructivista: actitud favorable,
significatiu

ANTECEDENTS

Les dades…

-Obesitat: acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser
perjudicial per la salut. (OMS, 2012)

-Al 2010, al voltant de 40 milions de nens menors de 5 anys
patien sobrepès.
(OMS, 2012)

-És el 5è factor principal de risc de defunció (2,8 milions de
persones l’any)
(OMS, 2012)

-Desordre molt complex amb moltíssimes complicacions
associades.
(Hills, A et al, 2007)

-Nens amb obesitat � probabilitat d’adults obesos (Hills,A et al,
2007)

-Estratègies de prevenció: -conductes sedentàries +AF �

ENTORN. (Moreno,B, Charro,A, 2006)

Algunes estratègies…

-OMS (2004): Estratègia Mundial sobre alimentació, activitats
física i salut

-Programa Escuelas Saludables (Shi-Chang, 2004)

-Esquema Nacional de Consum Escolar de Fruites (UK; Dept of
Helth, 2002)

-Brussel·les (Bèlgica, 2009): Promoció d’estil de vida actiu a les
escoles

-OMS: Pla d’acció 2008-2013 de la estratègia mundial per a la
prevenció i control de les infermetats no transmissibles. Control
tabac, règim i AF� full de ruta individual

CONCLUSIONS

-La majoria de projectes estan encarats a l’alimentació i no tant a
l’A.F

-L’obesitat i el sobrepès es poden prevenir, i l’escola és un bon lloc
per inculcar hàbits.

-Necessitat de treballar-ho a E.F amb activitats on tots els alumnes
es sentin partícips.

-Hauria d’estar més present a l’àrea d’E.F

Sobre el meu projecte…

-És innovador i tracta un tema molt actual

-És aplicable a qualsevol centre de 2ària

-Alumnes protagonistes = aprenentatge significatiu

OBJECTIUS PER BLOCS 

1. Conscienciació 2. Estratègies 3. Manteniment 

Reconèixer la mala 
alimentació i el sedentarisme 
com a conductes negatives 
per la nostra salut tot 
identificant-ne les principals 
causes i prendre’n/prenent 
una postura crítica. 
 
Reconèixer l’activitat física i 
l’alimentació saludable com a 
conductes positives per la 
nostra salut identificant-ne 
els principals beneficis. 

Dissenyar un pla d’ activitats 
físiques, i tasques basades en 
conductes i hàbits saludables 
tenint en compte les 
característiques individuals i 
les de grup. 
 
Dissenyar un pla 
d’estimulació i conscienciació 
d’estil de vida saludable per 
la resta de la comunitat 
educativa. 
 
Elaborar un pla individual de 
tasques i conductes 
saludables basant-nos en els 
continguts apresos i portant-
ne un seguiment diari. 
 

Posar en marxa el pla 
elaborat realitzant una 
supervisió i seguiment 
continu i modificant-lo 
sempre que sigui necessari  
 
 
 
Mantenir les conductes 
d’activitat física i alimentació 
saludables adaptant el pla 
individual a les diferents 
situacions. 
 

 

 CONSCIENCIACIÓ  ESTRATÈGIES  MANTENIMENT 

Set Objectius Continguts  Objectius Continguts  Objectius Continguts 

1  
Presentació del projecte 

10  
Presentació segona etapa 

23  
Presentació del projecte per classes 

2 Reconèixer les 
principals 
conductes de risc i 
la seva afectació 
sobre la salut dels 
adolescents. 
 

-Valoració dels 
efectes negatius de 
determinats hàbits 
sobre la condició 
física i la salut. 
Actitud crítica envers 
aquests hàbits. 
 
-Conductes de risc 
en adolescents 

11 Reconèixer la 
situació individual 
actual d’un mateix i 
tenir iniciativa per 
millorar-la. 
 

-Punt de partida: 
situació actual 

24 Valorar la primera 
setmana de posada 
en marxa 

-Participació 
 
-Propostes de 
millora 

3 Identificar els hàbits 
saludables com a 
beneficiosos per la 
nostra salut 
 

-A.F i alimentació 
saludable com a 
hàbits més 
importants en la 
prevenció de la 
obesitat 
 
-Beneficis de l’A.F en 
tres àmbits: social, 
salut i psicològic 

12 Elaborar llistat 
d’estimulacions 
antecedents i de 
possibles premis i 
càstigs 
 

-Estimulacions 
antecedents. 
 
-Elaboració de 
possibles 
premis/càstigs 

25 

4 Identificar els hàbits 
correctes i 
incorrectes de 
l’alimentació 
 

-Hàbits alimentaris 
 
-Conceptes qualitat i 
quantitat en 
alimentació 
 
-Àpats diaris 

13 Elaborar les plantilles 
individuals d’auto-
registre 
 

-Elaboració 
plantilles auto-
registre 

26 Revisar plans 
d’activitats  
individuals 

-Proposta de nous 
antecedents 
 
-Canvi estímuls 
 

 

 Data de la sessió: 

A
B

A
N

S 

Valoració: POSITIU NEUTRE NEGATIU 

-Què faig? 
 

   

-Què sento? 
 

   

-Què faig per superar el 
negatiu? 

   

 
 

Assistència SI   /   NO 

 
 

D
E

SP
R

ÉS
 

Valoració: POSITIU NEUTRE NEGATIU 

-Què sento o penso durant la 
sessió 
 

   

-Quin és el meu estat després 
de la sessió 

   

-Quins premis/càstigs em dono 
 

   

 
 

A sota, i a mode d’exemple es mostra una de les taules d’auto-
registre del pla individual d’activitats on els alumnes hauran
d’enregistrar les seves valoracions abans, durant i després de
realitzar AF.

El professor haurà d’actuar en tot moment com a guia,
donant feedback continu als alumnes i sobretot haurà de
portar un seguiment del treball individual que ells fan, com
per exemple en els plans d’activitats individuals.

A continuació es mostra una part de la taula on apareix la temporalització i
distribució dels continguts per blocs:


