
Gemma Puig Núñez
Col.núm:CAT001322

Curs : 2017-18 



� Introducció
� Nutrició i alimentació

Alimentació saludable � Alimentació saludable 
� Paper de la família
� Conclusió
� Bibliografia



ACTUALMENT, ELS NENS/ES 
MENGEN DE FORMA 

SALUDABLE?



� No es realitzen tots els àpats
� Hi ha més consum de fast-food, snacks, 

dolços, llaminadures,etc.
� Augmenta el consum de begudes ensucrades; � Augmenta el consum de begudes ensucrades; 

sucs de fruita envasats / sucs de fruita
naturals, ingesta de begudes refrescants

� Picoteig entre hores. 



PER AQUESTA RAÓ ÉS IMPORTANT INTENTAR 
PROPORCIONAR I MANTENIR UNA 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE I UNS ESTILS DE ALIMENTACIÓ SALUDABLE I UNS ESTILS DE 
VIDA SALUDABLE 



� L’alimentació és molt més que el fet de menjar per 
saciar la gana o menjar per viure, ha de permetre 
arribar o mantenir un òptim estat de salut i benestar.



ÉS EL MATEIX ?
AlimentacióAlimentació

VOLUNTARIVOLUNTARI

NutricióNutrició
INVOLUNTARIINVOLUNTARI

Consum d’aliments per la 
boca

Utilització per part de l’organisme dels 
nutrients que formen part dels aliments

Energia       Construcció  Regulació



ALIMENTS 
ENERGÈTICS

Hidrats de carboni

Greixos

ALIMENTS 
ESTRUCTURALSESTRUCTURALS

Proteïnes

ALIMENTS 
REGULADORS

Vitamines

Minerals



� ES DEFINEIX COM AQUELLA QUE ÉS:

SATISFACTÒRIA 
SUFICIENT 

COMPLETA 

EQUILIBRADA

COMPLETA 

HARMÒNICA

SEGURA 

ADAPTADA 

SOSTENIBLE
ASSEQUIBLE



� DISTRIBUCIÓ DIÀRIA DE L’ENERGIA INGERIDA:

GLÚCIDS O HIDRATS DE CARBONI: 50-55%
LÍPIDS O GREIXOS: 30-35%
PROTEÏNES: 12-15%PROTEÏNES: 12-15%

GLÚCIDS

LÍPIDS

PROTEÏNES





� És la porció estandaritzada que es sol servir 
de cada un dels aliments .

� El tamany de la ració varia en funció de l’edat

NENS ADOLESCENTS 





� FARINACIS
� VERDURES I HORTALISSES
� FRUITES 

LLET I DERIVATS � LLET I DERIVATS 
� OLI D’OLIVA
� ALIMENTS PROTEICS  
� AIGUA 



Cereals i tubercles:

- Funció: energètica

Aporten:
� Hidrats de carboni

complexes
Hidrats de carboni
complexes

� Rics en vitamines B1,B6 
i magnesi

� Es recomana en forma 
integral: + fibra 3-6 racions adult i nens 10-13 

anys
3-4 racions nens 3-9 anys
4-6 racions adolescents



Verdures i hortalisses:

- Funció: reguladora

Aporten:
� Vitamines

Minerals

2 cops al dia (cru i cuit)

Vitamines
� Minerals
� Fibra 
� Antioxidants
� Elevat contingut en 

aigua



Fruites:

- Funció: reguladora

Aporten:
� Vitamines (vit.C),carotens
� Minerals: potassi, 

3 cops al dia

� Minerals: potassi, 
seleni…

� Sucres 
� Fibra 
� Antioxidants
� Elevat contingut en aigua



Làctics:

- Funció: plàstica

Aporten:
� Font de proteïnes
� Lactosa (contingut

2-4 racions al dia

� Lactosa (contingut
variable)

� Vitamines
� Fantàstica font de calci i 

minerals



Oli d’oliva:

- Funció: energètica i 
estructural  

Aporta:
� Greixos monoinsaturats: 

3-6 racions

� Greixos monoinsaturats: 
ac.oleic

� Vitamines liposolubles: 
A,D,E



Llegums:
� Bona font de proteïnes

d’origen vegetal 
complementades amb
cereals.
Afavoreixen la sensació

Fruits secs:
Aporten:
� Àcids grassos

insaturats
� Fibra
� Bona font de vit. E.

3-4 racions/set. 3 racions mín./set.

� Afavoreixen la sensació
de sacietat.

� Bona font de vit. E.



Carns magres, aus i ous:
- Funció: plàstica
Aporta:
� Proteïnes d’alt valor 

biològic

Peixos:
-Funció: plàstica
� Els peixos blaus

aporten àcids grassos
poliinsaturats w-3.

3-4 racions/set. 3-4 racions/set.

biològic
� Vit B12



Carns greixoses i    
embotits:

� Quantitat de greix
saturat elevat

Dolços i brioixeria:

� Elevada densitat
calòrica

� Rics en sucres senzills
� Rics en greixos

1-2 racions/set. Ocasional 

� Rics en greixos







Esmorzar

25%

Sopar

25%

FARINACIS: PA, 
TORRADES,CEREALS
LÀCTICS: LLET, IOGURT 
NATURAL, OCS.FORMATGE
FRUITA 

1r plat: farinacis i/o llegums
i/o verdures
2n plat: aliment proteic
(carn, peix, ous o llegums)
Guarnició: verdures i/o 
farinaci
Pa i aigua
Oli d’oliva verge extra (cuinar i 
amanir)

Dinar

35%

Berenar

15% 1r plat: farinacis i/o llegums i/o 
verdures
2n plat: aliment proteic
(carn, peix, ous o llegums)
Guarnició: verdures i/o farinaci
Pa i aigua
Oli d’oliva verge extra (cuinar i 
amanir)

ELS MÉS RECOMANABLES 
SÓN: CEREALS I DERIVATS, 
LÀCTICS I/O FRUITA FRESCA I 
LA FRUITA SECA



� Respectar les sensacions de gana i sacietat
dels nens/es.

� Menjar amb família
� Intentar no exercir pressió sobre els nens

perquè menginperquè mengin
� No oferir menjar poc saludable com a “premi”
� Fer participar als infants a l’elaboració dels

àpats
� Servir racions adequades
� Mostrar una actitud respectuosa i amorosa 

cap als infants



ALIMENTACIÓ + ACTIVITAT FÍSICA 

PREVENCIÓ DE MALALTIES EN 
L’EDAT ADULTA 
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