Alimentació i Activitat Física
6è d’Educació Primària.

INTRODUCCIÓ
El nen/a de 6è es troba en una etapa evolutiva caracteritzada per diferents
necessitats emotives i d’activitat constant, tant físiques com mentals. Si
tenim també en compte que un 47% de noies i un 25% de nois abandonen
l’esport en sortir de l’educació primària, es considera aquesta franja
d’edat com un moment necessari i idoni per treballar aspectes tant
importants com l’activitat, el menjar i el descans, ja que una bona
consolidació d’aquests hàbits influirà en prevenir malalties com l’obesitat,
amb una elevada prevalença en el nostre entorn més immediat.
A banda d’aquesta prevenció en el moment actual l’educació d’aquests
aspectes en aquesta etapa determinarà també uns costums més saludables i
en definitiva una millor qualitat en la seva futura vida adulta.

ACTIVITAT NÚM. 1: QUÈ LI POT PASSAR

Objectiu:
Prendre consciència de la importància de la relació que hi ha entre el menjar i l’activitat física, així
com de les malalties que es poden derivar d’uns mals hàbits en aquests aspectes.

Descripció:
A partir de la lectura compartida per la classe de la fitxa núm. 1, analitzar:
* El què menja (farem un repàs dels aliments i les seves funcions).
* El consum d’energia ( parlarem de les activitats físiques, l’esport i l’oci “TV”,
“ordinador”...).
* Les malalties que es poden derivar, tant físiques (obesitat, colesterol...), com
alteracions psíquiques (baixa autoestima...).

Material:
Fitxa de Treball: Núm. 1

6è. Fitxa Núm. 1

QUÈ LI POT PASSAR?
En Nin és un nen d’onze anys molt estudiós, treu
molt bones notes i intenta fer el que ha de fer, ben
fet.
Però si us explico el què menja i el què fa en un dia,
possiblement podreu veure altres coses.
Menjar:
Esmorzar a casa: Galetes amb llet i cacao
Esmorzar a l’escola: Croissants de xocolata
Dinar: Dina a l’escola, però sempre deixa l’amanida i
sovint la fruita, ah... tampoc li agrada gaire la
verdura.
Berenar: Pa amb embotit
Sopar: Si pot ser pizza o patates fregides amb un o
dos ous ferrats.

Quines activitats fa:
No li agrada l’esport, ni anar en bici.
Sempre demana que el portin en cotxe de casa a l’escola que només és a 10 minuts a peu.
Mira la tele i juga o treballa amb l’ordinador, 2 hores cada dia, i de 4 a 6 hores, depenent
del què fa la família els caps de setmana.
li agrada molt dormir, i se’n va aviat al llit.
ANALITZA TOT AIXÒ , PENSA I POSA EN COMÚ AMB ELS TEUS COMPANYS, QUÈ LI POT
PASSAR A EN NIN, ARA O QUAN SIGUI MÉS GRAN.

QUÈ MENJO?, COM MENJO?

Objectiu:
Prendre consciència del què menja i com ho fa.

Descripció:
A partir d’omplir el quadre setmanal de la fitxa núm. 2, analitzar:
* El què menja i si s’avé o no a les seves necessitats per l’edat.
* Com menja: sol o acompanyat, ben assegut o dempeus, mirant la TV, si empassa o mastega
els aliments.
* Què beu?: tipus de begudes , quantitat ...
Material:
Fitxa de Treball: Núm. 2

6è. Fitxa Núm. 2

QUÈ MENJO?, COM MENJO?

Omple el quadrat següent, posant una S si has menjat sol o una A si ho has fet acompanyat, pensa en incloure
les begudes que has pres i les llaminadures.
DILL.
ESMORZAR
A CASA
ESMORZAR
A L’ESCOLA

DINAR

BERENAR

SOPAR

A LA NIT

DIM.

DIMC.

DIJ.

DIV.

DISS.

DIUMENGE

QUÈ FAIG? COM EM MOC?
Objectiu:
Prendre consciència de l’activitat física que realitza
Descripció:
A partir de respondre el qüestionari de la fitxa núm. 3, calcular:
* El temps que gasta diàriament en realitzar exercici físic.
* El temps que utilitza cada dia en realitzar aquelles activitats de la vida quotidiana que
també representen un desgast físic.
* La mitjana de temps d’ambdues activitats que realitza un dia qualsevol.
* La mitjana de temps que passa un dia de cada dia davant l’ordinador i la TV.
* La mitjana de temps que passa un dia festiu davant l’ordinador i la TV.
* La mitjana de temps de descans d’un dia normal
* La mitjana de temps de descans d’un dia festiu
És important el fet de raonar sobre la qualitat del descans
Material:
Fitxa de treball: Núm. 3

6è. Fitxa Núm. 3

QUÈ FAIG?, COM EM MOC?

Contesta el següent qüestionari i calcula, al final, el que se’t demana:
•Quant temps estàs per anar i tornar de l’escola?:
•A l’hora del pati què fas?:
•Quant temps estàs corrent, saltant, o movent-te?:
•Després de dinar què fas?: Si jugues, quant temps t’hi estàs?:
Si descanses, quant temps t’hi estàs?:
•Quin esport fas?:
•Quant temps t’ocupa cada dia aquest esport?:
•Els festius quines activitats físiques fas?:
•Quant temps t’ocupen aquestes activitats?:
•Quanta estona passes cada dia davant la TV i l’ordinador?:
•Quanta estona passes un diumenge davant d’aquests aparells?:
•Quantes hores dorms al dia?
•Quantes hores t’estàs assegut i tranquil sense fer res?:
Apa, a calcular:
•Calcula la mitjana d’hores d’activitat física de tot tipus que realitzes un dia normal.
•Calcula la mitjana d’hores d’activitat física de tot tipus que realitzes un dia festiu.
•Calcula la mitjana d’hores que passes davant l’ordinador i la TV, un dia normal.
•Calcula la mitjana d’hores que passes davant l’ordinador i la TV, un dia festiu.
•Calcula la mitjana d’hores de repòs d’un dia normal.
•Calcula la mitjana d’hores de repòs d’un dia festiu.

LES RACIONS I LA PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ

Objectiu:
Prendre consciència de l’activitat física que realitza en relació al que menja
Descripció:
A partir de la fitxa de treball núm. 4, constatar amb la fitxa ja treballada núm. 2, si les
racions recomanades dels diferents aliments es corresponen amb el que el nen/a menja
durant la setmana. Lligar el resultat amb el desgast físic i el descans de la fitxa núm.3, i
reflexionar si ens alimentem i ens movem el que necessitem.

Materials:
Fitxes de treball: Núm. 2, 3 i 4
Podeu baixar la Piràmide de l’alimentació i l’exercici físic, així com de les racions
mitjançant la següent drecera: http://www.aspb.es/quefem/docs/piramide.pdf

6è. Fitxa Núm. 4

LES RACIONS I LA PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ

COM MENJAVEN?. COM ES MOVIEN?

Objectiu:
Prendre consciència dels canvis que es donen en l’alimentació i en l’activitat física a mesura
que la humanitat evoluciona.

Descripció:
A partir de les fitxes de treball núm. 5 i 6, els nens i les nenes passaran l’enquesta a
un/a avi o àvia, es farà una posta en comú a la classe i s’analitzaran els canvis
més importants que s’han donat pel que fa a l’alimentació, al desgast físic
esportiu i
quotidià, a l’oci i al descans .
Aquesta activitat es pot complementar amb una redacció sobre què es menjarà i quins
esports es faran en el futur?

Materials:
Fitxes de treball: Núm. 2, 3 , 5 i 6

6è. Fitxa Núm. 5

COM MENJAVEN?. COM ES MOVIEN?

ENQUESTA ALS AVIS
1- Què esmorzaves, a casa, quan tenies la meva edat?
2- Què esmorzaves, a l’escola, quan tenies la meva edat?
3- Anaves en cotxe a l’escola?
4- Si anaves a peu quant temps hi estaves per arribar?
5- On dinaves a casa o a l’escola?
6- Què dinaves?
7- Què berenaves?
8- Què sopaves?

6è. Fitxa Núm. 6

COM MENJAVEN? COM ES MOVIEN?

ENQUESTA ALS AVIS
9- A què jugaves?
10- Quins esports feies?

11- A quina hora anaves a dormir?
12- Quantes hores passaves davant la TV o l’ordinador?:
13- Què feies els festius?
15- Quant gastaves en “xuxes”, llaminadures...?
16- Quines eren les begudes d’ús més freqüent?

LA PUBLICITAT
Objectiu:
Identificar els mitjans que utilitza la publicitat per poder ser crítics amb els anuncis.
Descripció:
Es dividirà la classe en grups i cadascun d’ells haurà d’efectuar una campanya publicitària
sobre algun producte alimentari relacionant-lo amb una activitat física.
El mestre
donarà a cada grup les següents recomanacions:
*
*
*
*
*
*

El que es diu és el més important.
La campanya s’ha de basar en una gran idea
No esgotar al consumidor. No bombardejar de missatges
S’ha de tenir bona educació i no fer el pallasso
S’ha de fer pensant en el públic a qui és vol dirigir
No s’ha d’imitar, s’ha de ser original

A partir d’aquí, lliurarem a cada grup la fitxa. Un cop elaborats els anuncis, es poden
penjar per la classe, en el centre, durant un temps.
Materials:
Fitxa de treball: Núm. 7

6è. Fitxa Núm. 7

LA PUBLICITAT

RECOMANACIONS PER REDACTAR ANUNCIS:
• Abans de començar a escriure, fes un esborrany del què voldries dir amb l’anunci, a qui el vols dirigir, perquè
interessa l’oferta que faràs, etc. Es tracta d’aclarir les idees.
• Utilitza un titular que cridi l’atenció i que inviti a llegir el text. El 80% de les persones només llegeixen els
titulars.
• Si pots converteix el teu titular en notícia, cridarà més l’atenció.
• No tinguis pors als titulars llargs, en publicitat la importància està en què sigui bo.
• Per aquesta mateixa raó, no tinguis tampoc por dels textos llargs, tot i que has d’intentar dir
l’imprescindible.
• Ven una sola cosa. Encara que tinguis molts arguments, utilitza tan sols el més convincent i oblida’t dels altres.
• Fes veure immediatament a qui et dirigeixes; pot ser bo començar amb una pregunta.
• Sigues original, però sense passar-te; és més important que t’entenguin.
• Evita el llenguatge típic dels fabricants.
• La frase més important és amb la qual s’acaba l’anunci.
• Si pots, inclou alguna il·lustració o dibuix en el teu anunci.
•Quan l’acabis dóna’l a llegir a persones alienes al teu grup, potser ho vegin diferent.
•D’entrada t’has de proposar que el teu anunci sigui el millor.

6è. Fitxa Núm. 8

ANIMA’T A CÒRRER UNA CURSA!!

TRIA LA QUE MÉS T’AGRADI I EXPLICA LES TEVES SENSACIONS ALS COMPANYS
1- CURSA DEL CARRER NOU
Organitza: Agrupació de Comerç Girona Centre
21 d’octubre de 2012
2- CURSA SANT SILVESTRE DE GIRONA
Organitza: Ajuntament de Girona
31 de desembre 2012
3 – CURSA DE GIRONA
Organitza: Esports Parra
14 d’abril de 2013
4- MITJA MARATÓ, CURSA POPULAR I MINICURSES CIUTAT DE GIRONA
Organitza: Ajuntament de Girona
5 de maig de 2013
Més informació a: www.girona.cat/esports, activitatsesports@ajgirona.cat o bé al 972 226 136

6è. Fitxa Núm. 8

COMENTEM LA CURSA

1.- Quina cursa has corregut?
2.- Era la primera vegada?
3.- T’ho has passat bé?
4.- T’has cansat molt?
5.- Què has esmorzat? Dinat?
6.- Has hagut de parar abans de l’arribada?
7.- Què és el que més t’ha agradat? I el que menys?

