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1. Tasca difícil ja que hem de canviar 
els hàbits amb una influència 
negativa de societat. 

2. Comporta feina extra pels 
professors. (E.F. , i resta matèries) 

3. El temps de pràctica és veu reduït 
durant les classes d’E.F. 

4. Cal que el projecte tingui una 
durada extensa. 

Hàbits nutricionals i d’A.F. “La prevenció de l’obesitat infantil i 
adolescent s’han de dur a terme des de 
l'àmbit escolar” (Calleja, 2011, p. 561). 

Situació Actual 
 L’obesitat Infantil i 

adolescent  s’ha multiplicat en els 
últims 10 anys (Galache, 2008) 
 

 Estils de vida canviants 
Sedentarisme 
 Menjar Saludable 

Proposta d’innovació Marc Teòric  Introducció 

“Els estils de vida no saludables que 
son modificables per la conducta ,(..), 
contribueixen a l’aparició de sobrepès 
corporal i obesitat que constitueix un 
factor de risc per l'aparició de 
malalties cròniques.”  

(Quirantes, 2009, p. 2) 

 Reduir sedentarisme 
 Millorar alimentació 

Promoure estil de  
vida saludable i actiu 

POSSIBLES 
SOLUCIONS 

FEMEDE recomana: 
Mínim  30 minuts A.F. Intensitat 
 Baixa 
Nivell Òptim Salut  60 minuts 
 moderada a intensa 
 quasi cada dia 

EXTRAESCOLARS ESCOLARS 

PROGRAMES INTERVENCIÓ 

Resposta a canvis 
conductuals  
ensenyant 
habilitats de 
comportament 

- Increment A.F 
- Prevenció 

obesitat 
- Alimentació 

saludable 

Eix1:  Programes Individuals 

INTERVENCIÓ EN E.F. (Santos, 2005) 

Eix 2:  Promoció A.F.  Vinculada a 
l’adopció d’hàbits alimentaris i E.F. 

Eix 3: Buscar solucions per canviar el 
Entorn Obesogènic 

Hàbits vida i A.F. saludables 

Portes Obertes a l’estil de vida 
saludables 

Prendre consciència dels propis hàbits 
i valorar els possibles riscos en funció 
de com s’alimenten i quanta A.F. 
realitzen 

 Aprendre a realitzar programes 
d’exercici físic. 

 Identificar e incorporar hàbits 
alimentaris i d’A.F.  que comportin 
a un estil de vida saludable 

 Invertir temps lliure en A.F.. 

Organitzar una jornada mitjançant  un 
projecte interdisciplinari d’estils de 
vida saludable i actius. 
 Utilització TIC/TAC per difondre i 

cercar la informació. (Bloc) 
 Preparant tallers i campanyes 

informatives. 
 Preparació coreografia  

Avaluació 
Mitjançant tres  rúbriques 
 Pel professor 
 Autoavaluació 
 Co-avaluació 
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Conclusions  

Metodologia 
 ABP 
 Aprenentatge col·laboratiu 
 Treball col·laboratiu 
 Enfoc interdisciplinari 


