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RESUMRESUMRESUMRESUM
Objectiu del treball: demostrar la 

necessitat de fer una ampliació
curricular per introduir l’educació
nutricional al currículum de 
l’educació secundària obligatòria.

CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS

 

Conclusions de les Actuacions i Conclusions de les Actuacions i Conclusions de les Actuacions i Conclusions de les Actuacions i 
EstudisEstudisEstudisEstudis

-Objectiu principal promoure 
hàbits saludables envers 
l’alimentació i l’activitat física. La 
formació ha de ser continuada i 
amb l’implicació de l’equip 
docent, família i entorn.

Conclusions PresConclusions PresConclusions PresConclusions Presèèèència curricularncia curricularncia curricularncia curricular

-Objectius d’etapa i d’Educació
física no fan cap referència 
directe a l’alimentació.

-Escassos continguts 
nutricionals.

MARC TEÒRIC:MARC TEÒRIC:MARC TEÒRIC:MARC TEÒRIC:
- Com és i hauria de ser 
l’alimentació dels adolescents?
-Causes de la mala alimentació
- Actuacions i programes
- Presència curricular de 
l’educació nutricional a l’ESO.

- Valoració de la publicitat alimentària4t

-Valoració de la importància de l’Equilibri calòric(ingesta-despesa)
-Coneixement dels principals trastorns de la conducta alimentària

3r

-Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física.
-Coneixement dels nutrients 
-Coneixement de l’obesitat i sobrepès i de les  repercussions a la salut

2n

-Valoració de la importància de mantenir una dieta equilibrada
- Coneixement del concepte de racions.
- Identificació dels grups aliments

1r

ContingutsCurs

13. Manifestar autonomia en 
l’organització i planificació de 
l’activitat física i de la dieta 
apropiada, consolidades com hàbits 
de vida saludable.

12. Valorar la 
importància d’adequar  
la nostra alimentació a 
l’activitat física que 
portem a terme.

11. Conèixer els trets que 
defineixen una activitat física i 
una alimentació saludables i 
els beneficis que comporten 
per a la salut individual i 
col·lectiva.

Objectiu Educació física:

Valorar la pràctica regular d’activitat física i el manteniment d’una dieta equilibrada com a hàbits 
imprescindibles per gaudir d’una bona salut.

Objectiu General d’Etapa:

INTERVENCIÓ DE LES FAMÍLIES:

Reunió el primer trimestre. Objectiu: facilitar la informació necessària i sol·licitar

la seva participació en l’entorn domèstic.

- L’ alimentació dels adolescents 
no és l’adequada degut als factors 
ambientals
- L’ educació nutricional s’ha de 
fer a l’adolescència per tal 
d’establir els hàbits de l’edat 
adulta.
- Cal una ampliació curricular per 
incorporar l’educació nutricional

CursCursCursCurs:::: 2n d’ESO, sis sessions MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia:::: experimentació d’activitats amb diferents intensitats i relació amb els
requeriments nutricionals que comporten. ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius: : : : - Aprendre a identificar la intensitat d’una activitat física o 
pràctica esportiva. - Identificar quins requeriments nutricionals són necessaris per les diferents activitats físiques
plantejades. ContingutsContingutsContingutsContinguts: : : : - Control i valoració de la freqüència cardíaca com a indicador del grau d’esforç.                     
- Coneixement dels nutrients.
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