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TEMA         SALUT    
 

-Proposta molt contínua  
 

-Realista 
 

-Que no suposi grans 
modificacions 
 

-Implicar  molt al’alumnat 
 

-Conscienciar 
 

-Motivar  
 

-Donar recursos  
 

-Seva responsabilitat 
(alumnes)  

 

 

 

-La INACTIVITAT FÍSICA: 4rt factor 
de mortalitat de nivell global  
 

-PATOLOGIES afectaven gent gran : 
cada cop més afecten a més joves 
 

-Actualment: NENS  prenent la 
mateixa medicació que els seus 
AVIS 
 

-Primera generació amb MENYS 
ESPERANÇA de vida que la 
generació  prèvia. 

 
Impactant!! 

Salut: 
molts cops 
depèn de:  

 

-Nutrició correcta 

-Act. física adient  

 

Act. física  
Alimentació  

Introducció  Anàlisi 

Etapa en la que em centro: 

Adolescència  
 
 

Perquè? 

 

+ riscs per la salut  

Instauració 
comportaments i 
conductes inadequades  

Anàlisi de la salut 
adolescents espanyols  

Dades cada cop més  
alarmants !!!!! 

   Moltes polítques de salut 
 

-Estratègia NAOS, PERSEO, PAAS, 

AMED,Programa Nereu… 

 

Accions fora dels 
instituts 

-Abarquen massa 
-Molt complexes  
-No arriben a 
tothom    

Accions dins dels 
instituts 

-Accions massa 
puntuals 
-Poc continuades  
-Poca 
transferència  

Dades cada cop més preocupants  

Alguna cosa s’està fent malament  

S’han de buscar alternatives  

La meva Alternativa: Accions 
continues en els contexts dels 

instituts   

Per a que arribi 
absolutament a tothom i 
sigui realment significatiu  

 
-Institut en concret  

-Primer cicle de la ESO 
-Primer curs  

 

En la meva proposta em centraré en:  

Proposta  
Proposta hàbits saludables 

 

-Alimentació i act. física.  
-constant, continuada i progressiva. 
-Durant el transcurs de tot un any.  
 

Aplicat a: 
-classes d’educació física, classes de 
tutoria, crèdit de síntesi.  

  Adaptació programació ed. física  
en torn als hàbits saludables  

Taules de seguiment de l’alumnat 
dels propis hàbits saludables  

Crèdit de síntesi “Alimenta’t 
correctament i mou-te diàriament  

  
 

Obj, cont, Compet.,metodologia  
-Progr. Anual, trim. ,u.d i sessions 

 

-Seguiment setmanal: Cada alumne es 
proposarà objectius setmanals  (d’act. 
física i alimentació) 
 

-Omplir taules per saber quins han 
sigut els seus hàbits durant la setmana 
 

  
Activitats 
Jornada d’orientació 
Ruta en btt 
 Taller elaboració pa  

 

 
 
 
Treball: 
Qüestions d’act. física i alimentació  
-Disseny jornada d’act. física  saludable 
-Disseny d’una dieta equilibrada  
-Elaboració  d’una recepta  

Conclusions  
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