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Resum: 

 

 

 

 

 

Abstract:

En aquest treball podem trobar l’anàlisi d’una mostra d’infants sobre l’esmorzar que 

porten al col·legi durant el període d’un mes. D’aquesta manera, basant-nos en la teoria 

sobre el que és saludable menjar i el que no, la importància de l’alimentació en 

aquestes edats, i les dades tan alarmants que existeixen sobre infermetats relacionades 

amb la mala alimentació en infants, he tractat de treure una sèrie de conclusions, i 

alguns consells que s’haurien d’aplicar des de les escoles. 

 

 

 

Paraules clau: alimentació, infants, esmorzar, saludable, anàlisi. 

In this work we can find a test of a childrens’s sample about their brunch at school 

during one month. In addition, with the theory about what is healthy and what isn’t, the 

importance of the nutrition in this ages, and alarming datums, I’ve done an analysis. 

Based on the results obtained we can deduce conclusions and practise implications to 

school practise. 

Key Words: healthy, children, nutrition, analysis, lunch. 
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1. INTRODUCCIÓ. 

 

El meu treball està enfocat al tema de l’alimentació infantil. Vivim en una societat on les 

dades d’infants amb sobrepès o amb alguna patologia relacionada amb la mala alimentació i 

la vida sedentària són molt alarmants. Aquest tema, del que crec que es parla massa i es 

cerquen poques solucions, m’ha dut a realitzar un treball mitjançant l’observació, per veure 

d’una manera directa què porten els infants de casa per a esmorzar a l’escola. El paper dels 

pares en la formació dels hàbits alimentaris dels seus fills i d’un estil de vida saludable és 

essencial. Han de ser estimulats a menjar de tot i a valorar els aliments. 

Un infant amb una bona alimentació té menys possibilitats de patir qualsevol trastorn 

nutricional com l’anèmia, el sobrepès, l’obesitat, les caries dentals, i problemes en 

l’aprenentatge escolar. Hem de proporcionar una àmplia varietat d’aliments als nostres infants 

per tal que els resultin agradables. Hem d’aportar-los una dieta variada i equilibrada, 

procurant incloure aliments de tots els grups. 

L’esmorzar, que és el moment que he elegit per poder observar un moment de 

l’alimentació dels infants és, junt al desdejuni, un dels menjars més importants del dia per a 

que els infants agafin l’energia necessària per a passar la jornada escolar. A l’hora d’esmorzar 

es requereix un 25% d’aportació calòrica d’un dia sencer.  

El ritme de creixement dels infants entre els 3 als 6 anys és menor que el primer any de 

vida. Una bona educació alimentària és fonamental, ja que constitueix el començament d’un 

període transcendental per a l’adquisició d’uns hàbits alimentaris saludables. Aquesta etapa es 

caracteritza per un creixement estable, unes baixes necessitats energètiques, tenen poc interès 

pels aliments, és quan comencen a consolidar els hàbits alimentaris, i aprenen per imitació i 

copia de les costums alimentàries en la seva família.  

Segon dades del Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya, tan sols un 7,5% dels infants 

espanyols pren un desdejuni equilibrat, es a dir, composat per llet, fruita o suc, e hidrats de 

carboni. Aproximadament 20% de la població infantil tan sols pren un got de llet, mentre un 

56% l’acompanya d’algun hidrat de carboni. La meitat d’aquests infants dedica menys de deu 

minuts per al desdejuni. Els infants no desdejunen bé i amb preses, i això implica, segons 

experts en nutrició, un augment de l’obesitat infantil, o una mancança de molts elements 

nutritius necessaris pel cos.  
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2. JUSTIFICACIÓ. 

 

El fet d’haver realitzat el meu treball de fi de grau sobre l’alimentació dels infants ja 

estava decidit des de fa temps. Només calia de l’autorització i l’aprovació dels tutors per a 

posar-me mans a l’obra.  

Des d’un principi, tenia molt clar el tema de l’alimentació, però el que no sabia era en 

quin àmbit em centraria; si faria l’anàlisi a l’hora del menjador, o a l’hora d’esmorzar dels 

infants. Tot depenia de si el meu centre de pràctiques comptava amb menjador o no per a 

poder realitzar les observacions. En informar-me sobre els serveis del meu centre i veure que 

si hi havia menjador, vaig pensar que per a enfocar el meu treball dins el tema “escola i 

família” com havia elegit, era millor analitzar el que porten els infants de casa per a esmorzar. 

L’elecció del tema alimentari per analitzar prové de la meva experiència personal. Quan 

era petita vaig tenir moltes al·lèrgies alimentaries, i molts de problemes i al·lèrgies cutànies 

que algunes derivaven de la ingesta d’alguns aliments. A més, penso que en les escoles no es 

treballa com es deuria aquest tema, i que les pautes que es donen per a dur una alimentació 

saludable són insuficients. Aquest fet, i la inconsciència dels pares i mares envers la mala 

alimentació dels seus fills, produeixen els esgarrifosos percentatges d’infants que pateixen 

infermetats vinculades a la ingesta d’aliments com, per exemple, l’obesitat infantil.  

L’objectiu del meu treball és analitzar el que porten els infants per a esmorzar a l’escola. 

D’aquesta manera, mitjançant els aliments que porten, segons la seva varietat, si entren dins 

dels aliments que es consideren saludables, i més aspectes, podrem extreure també si 

l’alimentació és important per a aquestes famílies o no. 

A part d’extreure una sèrie de conclusions pel que fa a la importància de l’alimentació, 

tractaré d’establir una sèrie de consells, pautes, o propostes per a dur a terme des de l’escola, 

amb el propòsit de conscienciar a les famílies envers l’alimentació dels seus fills. 

Proporcionar una sèrie de coneixements per tal que contribueixin en millorar l’alimentació i 

uns estils de vida saludables. 

Pel que fa a la part teòrica del treball, l’objectiu és informar sobre la importància de dur 

una alimentació sana i equilibrada, i conèixer els possibles trastorns de la ingesta que els 

poden patir, d’una manera molt precisa.   
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3. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. 

 

Mitjançant la realització d’aquest treball he fet servir diverses competències professionals 

que posteriorment aniré comentant.  

Una de les principals competències ha sigut l’observació, sobretot per a poder recollir la 

informació necessària pel que fa a l’esmorzar dels infant, i posteriorment, analitzar-la. 

Altra competència professional que he fet servir és el treball col·laboratiu, ja que sense 

tenir-ne una mostra d’infants que duguessin esmorzar cada dia no hagués pogut fer el meu 

anàlisi. La meva tutora de pràctiques també em deixava estona per a prendre nota dels 

esmorzars de cada infant a l’hora que menjaven. A l’hora, contrastàvem opinions, i les 

intercanviaven envers els esmorzars que portaven els infants. 

Un dels meus interessos és que la gent es conscienciï que l’alimentació dels infants és 

igual o més important que en els adults; els hem de donar un temps per a menjar, hem d’oferir 

aliments variats, quantitats adequades, aliments saludables, etc. Aquests aspectes formen part 

d’una actitud responsable per part de les famílies, ja que una bona alimentació forma part dels 

drets dels infants. 

Una de les competències que més he treballat és la de l’anàlisi. L’anàlisi o capacitat per 

analitzar les implicacions de les famílies en l’alimentació dels seus fills. Després d’aquest 

anàlisi, he pogut treure una sèrie de conclusions i consells per a les famílies, per tal de dur a 

terme des de l’escola. Per a l’anàlisi he fet una recopilació de dades a partir de la informació 

que hi havia a les graelles, i amb aquestes dades he pogut extreure les conclusions. Per tant, 

he desenvolupat la competència de recopilació de dades, i l’anàlisi d’aquestes. 

Amb aquest treball també he treballat la competència matemàtica, que feia temps que no 

tocava, més expressament, l’extracció de percentatges. He tingut que sumar dades, 

multiplicar-les i dividir-les per extreure els resultats i percentatges finals.  

Altre competència treballada ha sigut la de recerca d’informació per al marc conceptual, 

en aquest cas, sobre l’alimentació infantil. Aquesta competència, que pareix fàcil, és una de 

les més complexes, ja que no tota la informació que podem trobar és correcta. Sobretot a la 

xarxa, hem de tenir molta cura amb el que trobem. 
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Totes les competències que he anat desenvolupant mitjançant la realització d’aquest 

treball, són competències que em seran molt útils per a la meva futura tasca com a docent. 

Algunes d’elles, com l’observació, ja l’havia desenvolupada amb unes altres tasques de la 

carrera, però d’altres, com és la competència matemàtica que feia molt que no tocava, estava 

un poc estancada. 
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4. L’ALIMENTACIÓ INFANTIL. 

 

És important una alimentació sana i equilibrada durant els primers anys de vida perquè 

l’organisme de l’infant es troba en creixement i formació. Per aquesta raó, l’infant és més 

vulnerable davant qualsevol problema nutricional. El creixement fa que les necessitats 

d’alguns nutrients siguin elevades i difícils de cobrir.  

 

El FESNAD (2011), la Federació Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y 

Dietética, exposa que és durant la infantesa, quan s’estableixen els hàbits alimentaris que 

després seran difícils de modificar. Amb hàbits adequats en l’alimentació i en l’estil de vida, 

contribuïm de forma positiva en la construcció i modulació del seu cos, així com en la millora 

de la seva salut, en el seu rendiment físic i intel·lectual. 

L’alimentació en aquesta etapa ha d’estar basada en el consum d’una dieta equilibrada, que 

permeti garantir l’assoliment dels següents objectius: un desenvolupament i creixement 

adequat, que permeti evitar carències, i que previngui infermetats.  

Els hàbits alimentaris comencen a desenvolupar-se a partir dels tres anys de vida i es 

consoliden als onze. Per aquest motiu és molt important en aquesta etapa una educació 

nutricional adequada. 

 

El creixement és un fenomen biològic complex que necessita d’una adequada 

aportació de nutrients i energia. És un procés d’augment de massa corporal, tant de pes com 

de talla. Les aportacions d’energia, que són les calories, han de cobrir les despeses de 

l’organisme. 

Entre els dos i tres anys, els infants tenen una menor sensació d’apetit, donat que les seves 

necessitats energètiques no són tan elevades. S’aconsella cinc tomes al dia en quantitats 

adequades. Una vegada passada aquesta edat, l’infant comença a realitzar activitat física i 

augmentaran quantitativament les seves necessitats de nutrients segons avança el seu 

creixement. 
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L’activitat física va a contribuir en els processos de desenvolupament i maduració del 

seu potencial genètic. L’exercici millora les funcions cardiovasculars i contribueix a una 

adequada maduració del sistema múscul esquelètic, i de les seves habilitats psicomotores. 

 

Aquest exercici, acompanyat d’una dieta sana i equilibrada, ajudarà a la regulació del pes 

corporal, evitant, l’aparició d’obesitat. També, ajudarà a la prevenció d’infermetats 

degeneratives com l’arteriosclerosi, estretament relacionada amb infermetats cardiovasculars. 

La realització d’exercici de manera regular per part de l’infant, produeix beneficis en les 

habilitats motores i cognitives, essent beneficiós per a les seves relacions personals i en el 

grup social que l’envolta. D’aquesta manera aprenen a integrar-se obtenint benestar físic i 

psicològic.  

 

Les necessitats energètiques dels infants, com en els adults, comprenen el metabolisme basal, 

la termogènesi induïda per la dieta i, l’activitat física que realitzen. A més, n’hi ha altres 

aspectes que influeixen especialment en la infància: l’edat i el sexe.  

Aquesta és una taula orientativa sobre l’energia que aporta cada nutrient: 

 

 

Hidrats de carboni (glúcids) 4 kcal/g 

Lípids (grasses) 9 kcal/g 

Proteïnes 4 kcal/g 

Minerals i vitamines  

Aigua  

 

 

Amb caràcter orientatiu, es proposa que les necessitats nutritives de l’infant es 

distribueixen al llarg del dia d’aquesta manera (el percentatge proporciona l’aportació 

energètica necessària pels infants d’un dia):  

 

 

Taula1. L’energia segons l’ aliment. 
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Segons la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la comunitat de 

Madrid, és necessari un 35% d’energia al menjar, per al berenar un 10%, per a sopar un 30%, 

i pel que fa a l’esmorzar, que és on centraré el meu treball, és necessari un 25% de l’energia 

per a un dia.  

 

1. Desdejuni i esmorzar: s’ha de realitzar un desdejuni adequat format per llet, pa, galetes, o 

cereals i sucs naturals de fruita. És el primer menjar del dia. Per al esmorzar és recomanable 

menjar un entrepà d’embotit com pernil, formatge, etc. 

2. Menjar: el menjar és una de les dos tomes principals d’aliments. Ha d’estar ben estructurat i 

ser nutritivament complet. 

3.  Berenar: el berenar ha de realitzar-se a partir de productes làctics, entrepans, fruites i sucs 

naturals. 

4. Sopar: el sopar, junt amb el menjar, ha de ser el pilar de la dieta. Ha d’estar relacionat amb 

la ingesta total que s’ha consumit durant el dia.  

 

A continuació, farem una petita explicació de què és cada nutrient. Primer de tot, 

explicarem que els nutrients són substàncies indispensables per a la vida, que l’organisme 

aprofita dels aliments que ingerim. El nostre organisme precisa de quaranta nutrients diferents 

per a mantenir-se sa, i obté cadascun d’ells de diferents aliments, ja que no estan distribuïts de 

manera homogènia en ells. En cada aliment hi ha o predomina un o un altre, per això la 

importància de seguir una dieta variada. La desigual distribució de nutrients, ha dut a 

classificar-los en grups, segons la seva afinitat nutritiva o la principal funció que 

desenvolupen. 

Gràfic 1. Dirección General de Salud Pública y Alimentación, 2006. 
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Proteïnes. S’ingereixen als aliments, i són transformades per l’organisme en aminoàcids, vuit 

dels quals són essencials, per això han de ser ingerides diàriament. Tots els aminoàcids es 

troben a les proteïnes d’origen animal (ous, carn, peixos, làctics), o als d’origen vegetal 

(llegums, cereals i fruits secs). Han de consumir-se dels dos en mateixes quantitats. La ingesta 

recomanada de proteïnes és de 36g/dia i no hi ha diferència entre sexes fins als deu anys. 

 

Lípids. Són molt importants, ja que donen molta energia i transporten les vitamines 

liposolubles i els àcids essencials. Existeixen les grasses saturades, d’origen animal 

principalment (mantega, nata, maionesa, brioixeria), les grasses monoinsaturades, d’origen 

vegetal (oli d’oliva, nous, alvocat), i les grasses poliinsaturades, d’origen vegetal 

principalment (olis de llavors, margarina vegetal, fruits secs grassos). En els infants, 

l’aportació d’àcids grassos poli i monoinsaturats són beneficiosos per a la salut. En canvi, el 

consum de grasses saturades i colesterol és perjudicial (el colesterol consumit no ha de 

superar els 300mg/dia). 

 

Glúcids. Junt amb les grasses alliberen l’energia amb la que el nostre cos manté les seves 

funcions vitals (bombeig de sang, respiració, regulació de la temperatura corporal, etc). 

També permeten el desenvolupament de l’activitat física. Els hidrats de carboni són la base de 

l’alimentació, tant en els infants com en els adults. Han de superar el 50% de l’aportació 

calòrica en la dieta. Hi ha glúcids simples o d’absorció ràpida, que arriben ràpidament a la 

sang com el sucre, els dolços, la mel , la xocolata, per aquest motiu el seu consum ha de ser en 

quantitats moderades. I també tenim els glúcids complexos o d’absorció lenta, que arriben 

més lentament a la sang, com les verdures i hortalisses. Aquestes haurien d’estar presents en 

cada un dels menjars del dia. 

 

Vitamines. Aquestes es necessiten en petites quantitats, encara que són importants. No aporten 

energia, però sense elles l’organisme no és capaç d’aprofitar els elements constructius i 

energètics subministrats per l’alimentació. Hi ha dos tipus de vitamines: les hidrosolubles i les 

liposolubles. 
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Dins de les hidrosolubles hi trobem: 

 

- Vitamina C: intervé en el manteniment d’ossos, dents i vasos sanguinis. Es troba en 

carns, espàrrecs. Es requereix 30mg/dia.  

- Vitamina B: manté i accelera el metabolisme, i ajuda a mantindre una pell sana i dona 

flexibilitat al to muscular. Millora el sistema immune i el sistema nerviós. Es troba als 

plàtans, tonyina, llenties. 

- Àcid fòlic: és fonamental per a dur totes les funcions del nostre organisme. És 

essencial a nivell cel·lular per a sintetitzar ADN. Es troba a carns, verdures verds 

obscures, cereals integrals, etc. Es requereix uns 150mg/dia. 

 

Dins les vitamines liposolubles (solubles, poc alterables, i l’organisme les pot 

emmagatzemar fàcilment) trobem: 

 

- Vitamina A (retinol): intervenen en el creixement. Hidratació de la pell, mucoses del 

pel, ungles, dents i ossos. Ajuda a la bona visió i és un antioxidant natural. Es troben 

als fetges, làctics, lletugues, pastanagues. Es requereixen 300mg/dia. 

- Vitamina D: regulen el metabolisme del calci i també en el metabolisme del fòsfor. 

Formen part en el creixement de la massa muscular i la mineralització òssia. Es troba 

al fetge, làctics, germen de blat. 

- Vitamina E: ajuda a l’estabilització de les membranes cel·lulars. Es troben als olis 

vegetals, fetges, pans integrals, coco, vegetals de fulles verds.  

- Vitamina K: ajuda a la coagulació sanguínia. Es troben a les farines de peix, fetge de 

porc, cols, etc. 

 

Minerals. Participen en múltiples sistemes enzimàtics de l’organisme, que permeten el 

desenvolupament de la massa muscular. Hi ha dos minerals molt importants en etapa escolar: 

el calci (fonamental per a una adequada salut òssia i fomentar el creixement dels infants. Està 

present als vegetals i als productes làctics. Es necessari uns 800mg/dia), i el ferro (fomenta 

també el creixement. Està present a les llegums i carns. Es recomana uns 9mg/dia). Altres 

minerals importants són el zinc, el iodo i el fluor. 
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Aigua. Encara que l’aigua no aporta energia, s’ha d’incloure en els nutrients ja que el seu 

paper és fonamental e imprescindible, així com vital per a l’organisme. L’aigua és el 

component més important de tots els essers vius. Constitueix a prop de les dos terceres parts 

del seu pes, i el nostre organisme posseeix una sèrie de mecanismes que els permeten 

mantindre constant el seu contingut d’aigua, mitjançant un ajust entre els ingressos i les 

pèrdues d’aquest líquid. És recomanable la ingesta de 1,5 a 2 litres d’aigua diaris.  

 

Fibra. La fibra prevé desajustos gastrointestinals, promou i millora el funcionament de 

l’intestí. Una dieta amb fibra ajuda a reduir el colesterol sanguini, a prevenir l’obesitat infantil 

i disminueix el risc de desenvolupar infermetats com la diabetis. Es troba a cereals, fruites i 

vegetals. 

Els experts aconsellen a partir dels dos anys, el consum en grams de la suma de la seva edat 

més cinc diàriament. Això significa que un infant de tres anys necessita vuit grams de fibra 

diaris.  

 

Una dieta ideal per a un infants seria una dieta que contingués tots aquests nutrients. 

Però centrant-nos només en el tema del meu treball, l’esmorzar, per a aconseguir aquest 25% 

de l’energia necessària que s’ha d’obtenir a l’esmorzar, basta amb un esmorzar variat. Es a 

dir, si un dia es porta una peça de fruita, el pròxim dia podem variar amb un entrepà i posar la 

peça de fruita a altre menjar del dia. S’ha d’evitar l’excés de brioixeria, llepolies, i tot aliment 

que contingui sucre en excés.  

A més, hem de tenir molt present la quantitat de menjar que s’ha de posar. Un infant no té 

l’estómac d’un adult, per tant, no menja tanta quantitat. La quantitat ha de ser equivalent a 

l’edat de l’infant i no deixar-nos dur per prejudicis com que contra més quantitat més sa estirà 

el teu fill. Més val varietat i qualitat que quantitat.   

 

Freqüència recomanada per a un dia segons el Programa Perseo, llançat per l’estratègia 

NAOS, és la següent: 
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Llet i derivats 2-3 racions 200g/ració 

Cereals 3-5 racions 60g/ració 

Verdures i hortalisses 2 racions 125g/ració 

Fruites 2-3 racions 130g/ració 

Carn, peix i ous 2 racions 100g/ració 

Oleaginosos 3-5 racions  

 

 

La ingesta diària ha d’incloure aliments de tots els grups en quantitats o racions 

idònies per a cada edat. 

 

Racions per grups de nutrients: 

 

- Productes làctics: l’infant ha de consumir al menys mig litre de llet al dia. Com a 

complement substitut d’un got de llet, pot menjar-se un iogurt o una porció de 

formatge. 

- Carn: no és necessari prendre carn tots els dies. És important que la carn sigui de 

diferents espècies. 

- Peix: deu ser estimulat el consum del peix i molt especialment del peix blau, que és 

gras. 

- Ous: no s’ha de consumir més de quatre o cinc ous a la setmana. 

- Patates: deu moderar-se el seu consum per a donar entrada a altres guarnicions 

d’hortalisses i verdures. 

- Llegums: s’ha d’estimular el consum de llegum riques en fibra dietètica i que tenen, a 

més, proteïnes vegetals. 

- Fruites: hi ha que insistir per a que l’infant mengi fruita natural, al menys dos peces de 

fruita al dia. 

- Verdures i hortalisses: convé acostumar a l’infant a menjar hortalisses i verdures com 

plats base i com guarnició. Mínim dos racions al dia. 

- Pan: s’ha de controlar el seu consum. 

- Pastes: s’ha de moderar el seu consum. 

- Arròs: és molt important que s’alterni amb verdures i hortalisses. 

- Dolços: s’han de menjar amb moderació. 

- Refrescs: han de ser begudes ocasionals, i si es poden evitar, millor. 

Taula 2. Programa Perseo, 2008. 
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- Grasses: la grassa és necessària per al organisme, però el seu abús no és recomanable 

en la dieta. 

 

Un exemple de menú ideal que ens ofereix també l’estratègia NAOS (Estratègia per a la 

Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’obesitat), que es va posar en marxa des del 

Ministeri de Sanitat i Consum, és el següent: 

 

 Desdejuni i 

esmorzar 

Menjar Berenar Cena 

Dilluns Llet, pa integral 

amb mel o 

melmelada i suc 

de taronja. 

Guisat de vedella 

amb patates, 

pastanaga i 

pèsols. Formatge i 

poma. 

Iogurt i pera. Sopa de verdures. 

Truita francesa 

amb amanida. 

Plàtan i llet. 

Dimarts Llet. Pa amb 

tomàquet, oli i 

pernil salat. 

Canelons de carns 

picada. Amanida 

de lletuga, 

tomàquet, ceba, 

pastanaga i 

pebrot. Taronja. 

Entrepà de 

formatge. 

Puré de verdures. 

Peix a la planxa 

amb tomàquet. 

Pera i batut de llet 

amb cacao. 

Dimecres Llet. Galetes 

integrals amb 

formatge i suc. 

Llegums amb 

verdura; cigrons, 

espinacs, patates i 

pastanaga 

Pastis i poma. Truita de patata 

amb salsa de 

tomàquet. 

Mandarines i llet. 

Dijous Llet. Pa torrat 

amb melmelada o 

mantega, i suc. 

Crema de 

verdures. Arròs 

blanc amb ou 

fregit i salsa de 

tomàquet. 

Amanida de 

fruites. 

Fruits secs i un 

plàtan. 

Lluç al forn amb 

patates. Pera i 

iogurt. 
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Divendres Llet. Cops de 

cereals i suc. 

Llenties guisades 

amb arròs, patates 

i pastanaga. 

Amanida de 

pollastre. 

Amanida de 

fruita. 

Entrepà de pernil 

dolç i una pera. 

Espaguetis amb 

salsa de tomàquet. 

Filet de peix amb 

amanida. Poma i 

llet.  

 

 

 

4.1 AL·LÈRGIES E INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES. 

 

Cada volta trobem més infants que no poden ingerir segons quins aliments. Entre les 

al·lèrgies més comuns trobem: 

Fruites (plàtan, melicotó i kiwis) 33.3% 

Fruits secs  26% 

Marisc 22% 

Ous  16% 

Llet  13% 

Peix Cereals 9.8% 

Llegums  7%. 

Hortalisses 7% 

Espècies 6% 

Cereals 3.3% 

Altres   1,6% 

  

 

L’EUFIC ens explica que l’al·lèrgia alimentària és una forma específica d’intolerància 

a un aliment o a un dels seus components, que activa el sistema immunològic. Un al·lergen 

(proteïna de l’aliment causant, que en la majoria de la gent no produeix reaccions adverses) 

provoca una sèrie de reaccions en cadena en el sistema immunològic, entre elles la producció 

d’anticossos. Aquests, provoquen la segregació de substàncies químiques, com la histamina, 

Taula 4. EUFIC, 2006. 

Taula 3. NAOS, 2009. 
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que produeix varis símptomes, com picor, mocs, tos o trastorns respiratoris. Freqüentment, les 

al·lèrgies als aliments o als seus components s’hereten, i normalment s’identifiquen als 

primers anys de vida. 

Les intoleràncies alimentàries més comunes són la celiaquia i la intolerància a la 

lactosa. Com a al·lèrgies més comunes tenim l’al·lèrgia a l’ou. 

Celiaquia. La celiaquia és una situació de dany que pateix la mucosa de l’intestí prim com a 

conseqüència d’una intolerància al gluten. El gluten és una proteïna complexa present en el 

blat, ordi, sègol, civada i tricale. La celiaquia es caracteritza per presentar quadres de diarrea 

líquida i vòmits intensos, deshidratació greu, pèrdua de pes, hipotensió, hemorràgies cutànies. 

Per a aquesta al·lèrgia, l’única solució és seguir una dieta exempta de gluten durant tota la 

vida.  

Intolerància a la lactosa. Es refereix a la presencia de signes i símptomes clínics com a 

conseqüència de la no absorció de la lactosa durant el procés de la digestió. La dieta per aquet 

tipus de patologia es basa en l’exclusió de qualsevol aliment o producte alimentari que 

contengui lactosa en la seva composició, com llet, formatge, làctics. 

Al·lèrgia a l’ou. L’al·lèrgia a l’ou és una reacció adversa en relació amb la ingestió d’ou. Es 

presenta quan l’organisme produeix un anticossos la IgE (inmunoglubina E) dirigida contra 

una substància que actua com al·lergogen, en aquest cas a l’ou. Encara que la gemma d’ou té 

diverses proteïnes, la clara conté els al·lergògens majors. Tant les proteïnes de la clara com de 

la gemma poden actuar com aeroal·lergens i provocar asma. En alguns casos, el contacte amb 

el ou pot causar urticària, encara que es toleri la seva digestió. Així mateix, hi ha persones que 

toleren la gemma cuita, i reaccionen a la ingesta de la clara degut als diferents al·lergògens 

existents en la gemma i en la clara.  

També trobem infants amb dietes especials per motius culturals, com és la dieta sense 

porc. A més, existeixen algunes infermetats, com la diabetis, que requereix d’una dieta molt 

seleccionada. La diabetis és una infermetat en la que el cos no es capaç d’usar i 

emmagatzemar bé la glucosa (sucre), i això provoca la seva permanència en la sang en 

quantitats superiors a les normals. Aquesta circumstància altera, en el seu conjunt, el 

metabolisme dels hidrats de carboni, els lípids i les proteïnes. Hi ha dos tipus de diabetis; la 

diabetis tipus I i tipus II. La tipus II es més comú en persones adultes, i la tipo I en infants. 
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Aquesta, que és la que ens interessa, surt a conseqüència de que l’organisme no produeix 

insulina tots els dies.  

 

4.2 TRASTORNS DE LA INGESTA. 

 

L’ alimentació infantil és un objectiu prioritari en salut per el creixent nombre 

d’infants que pateixen algun trastorn relacionat amb la ingesta d’aliments. Cada trastorn té 

unes característiques determinades; sorgeixen per uns motius específics i tenen una 

manifestació particular també. Podem diferenciar aquests trastorns:  

L’anorèxia. És un trastorn de la conducta alimentària caracteritzada pels següents factors: la 

presència d’un pes corporal per davall del mínim normal segons l’edat i l’alçada provocat per 

causes no orgàniques, per una por desmesurada tendència a engreixar, malgrat s’estigui en un 

pes molt baix. La persona veu distorsionada la seva imatge i figura. 

 

L’anorèxia infantil. A diferència de la que sorgeix a la pubertat, no es produeix distorsió de la 

imatge corporal. El principal símptoma és la negativa a menjar. 

 

Tipus de anorèxia infantil: 

- Anorèxia del lactant: molt rara, normalment és símptoma d’una altra malaltia. Els 

nadons són molt sensibles als estats d’ànims de la mare i poden sentir-se insegurs i 

rebutjar el pit o el biberó. 

- Anorèxia funcional: pot aparèixer a partir del segon any de vida. Es caracteritza per la 

pèrdua de la gana relacionada amb una alteració en el desenvolupament de l’hàbit de 

l’alimentació. No s’ha de confondre amb falta de gana. 

- Anorèxia psicògena: es produeix quan l’infant es nega a menjar a causa d’ una 

imposició excessiva de menjar, o una relació conflictiva amb l’alimentació, i uns mals 

hàbits alimentaris. 

La bulímia. Aquest trastorn no és habitual abans de l’adolescència. És un trastorn de 

l’alimentació caracteritzat per quatre factors: l’existència d’atipades o episodis d’ingesta 
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voraç, per actituds negatives cap a la pròpia imatge i pes corporal, per conductes 

compensatòries a les atipades com l’ús de laxants, diürètics, vòmits, règims, exercici físic, etc, 

i podem trobar dos tipus de quadres segons la conducta compensatòria emprada: un tipus 

purgatiu que es provoca el vòmit, empra laxants, diürètics o ènemes, o un tipus no purgatiu 

que empra el dejuni o l’exercici físic intens. 

L’obesitat infantil. És l’acumulació excessiva de greixos, que pot comportar problemes físics i 

psicològics. Les causes fonamentals de l’obesitat infantil son l’alimentació inadequada i la 

vida sedentària. Aquest trastorn pot tenir conseqüències psicològiques com baixa autoestima, 

mals resultats escolars, introversió, alteració de la pròpia imatge. 

 

PICA. És la ingesta de substàncies no nutritives en un període de temps superior a un mes. 

Les substàncies ingerides tendeixen a variar amb l’edat; els infants més petits solen menjar 

guix, pintura, trossos de roba, mentre que els més grans es decanten per l’arena, els fulls, les 

pedres o els insectes. 

 

Rumiació. Es tracta de la regurgitació i nova masticació del menjar sense que hi hagi una 

malaltia gastrointestinal. Els infants que realitzen aquesta conducta estiren i corben l’esquena 

amb el cap cap enrere, fent moviments de succió amb la llengua. 

 

A part d’aquests trastorns, podem trobar infermetats produïdes per la ingesta insuficient 

d’energia i nutrients com: 

 

Desnutrició. Es produeix quan hi ha un consum insuficient d’energia i nutrients. Es manifesta 

per un baix pes corporal, però també produeix disminució del sistema immune i augmenta el 

risc de mortalitat. En els infants produeix retràs en el creixement i en el desenvolupament 

psicomotor, que es manifesta en una disminució del rendiment escolar. 

 

Anèmia. Pot definir-se com la disminució dels glòbuls vermells de la sang o del seu contingut 

d’hemoglobina per sota dels paràmetres normals. Si un infant té anèmia es sentirà molt cansat 

i mancat d’energia. El seu organisme manca d’oxigen suficient per a desenvolupar la seva 

activitat normal. La deficiència de ferro motivada per carències nutricionals es la principal 

causa d’anèmia en el mon.  
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Osteoporosi. És una infermetat caracteritzada per una fragilitat dels ossos produïda per una  

quantitat inferior dels seus components minerals, el que fa que disminueixi la seva densitat. 

La falta de calci és una de les causes principals d’aquesta infermetat. Com a conseqüència de 

la osteoporosi, es produeix dolor, deformitat en mans, aixafament de vèrtebres i fractures 

espontànies ,etc. 

 

 

4.3 L’AMBIENT. 

 

L’acte de menjar requereix del desenvolupament i l’afavoriment d’un bon ambient que 

garanteixi la consolidació dels hàbits alimentaris. A més de ser un procés nutritiu, té 

connotacions importants de convivència —proporció de plaer, relacions afectives, 

identificació social i religiosa, etc.— que a la llarga configuren el comportament  alimentari i 

que poden repercutir en l’estat de salut de l’individu. Les diferents maneres de menjar de cada 

país estan definides, entre altres factors, pel territori, per les seves tradicions, la història i 

l’economia.  

L’èxit de la nutrició infantil no tan sols depèn dels aliments, si no també del  clima que 

creem. Hem de crear un clima adequat durant el menjar; un ambient positiu, tranquil, lliure de 

tensions, baralles o crits. Sobretot donar a l’infant el temps necessari a l’hora de l’alimentació. 

Cada infant té un ritme diferent, i hem de respectar-ho. Amb aquest temps també potenciem la 

seva autonomia a l’hora de menjar, quan ja comencen a menjar tot sols.  

Els infants han de comptar amb un espai habilitat per a l’alimentació, com són tenir taules, 

cadires i utensilis per a menjar, en bon estat i nets.  

Aquesta rutina que es produeix al llarg del dia diverses voltes ha d’estar molt pautada 

ja des de petits, ja que és durant aquest període on es formen molts d’hàbits tant alimentaris 

com d’higiene que perduraran tota la vida. La pràctica d’hàbits incorrectes predisposa a que es 

presentin problemes de malnutrició per carència o per excés. Els infants han d’adquirir una 

sèrie d’hàbits alimentaris, i a més, unes pautes a l’hora de menjar com, seure bé, menjar amb 

la boca tancada i en silenci, no jugar mentre es menja, etc. 
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5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ. 

 

L’hàbit alimentari és una de les rutines més importants de l’infant i, a la que a voltes, 

menys importància donem. Encara que sigui un aspecte molt important, no és molta la 

informació que hi trobem envers aquest tema.  

Pel que fa a l’alimentació, podem trobar projectes que es realitzen a les escoles per a 

modificar hàbits alimentaris d’infants, tallers de cuina saludable, projectes per a la inclusió 

del tema alimentari al currículum, projectes escolars d’horts per a tractar les verdures i 

hortalisses, programes d’orientació y programes sobre l’alimentació, projectes de millora en 

l’alimentació de 0 a 6 anys, etc. Aquests projectes tracten d’ensenyar als infants a menjar bé, a 

portar una dieta saludable, menjant de tot. 

Per altra banda, pel que fa al moment del esmorzar, no he trobat cap estudi que faci 

referència expressament a aquest moment d’alimentació dels infants. Sempre es sol observar 

més els menjars, els sopars, però oblidem que el desdejuni i l’esmorzar són els menjars més 

importants del dia. Són aquests els que donen l’energia inicial que necessita l’infant per a 

passar el dia. Dels moments del menjar i del sopar si que hi ha estudis, on s’han analitzat què 

mengen i sopen els infants cada dia per tal de trobar el motiu de tanta obesitat infantil. Encara 

així, no hi ha cap estudi referent únicament a l’esmorzar o desdejunis dels infants, recollint 

dades tal i com he fet jo, amb la mateixa mostra, ni el mateix temps, ni amb els diferents ítems 

a observar.   

Encara que no hi hagi cap estudi que analitzi l’esmorzar dels infants d’aquesta manera, si 

que trobem algun estudi que dona informació rellevant sobre aquest moment del dia. Envers 

els estudis realitzats, el metge Rogelio Aguilar, coautor de l‘estudi La bioquímica del 

Cerebro, que va realitzar en col·laboració amb l’Institut Politècnic Nacional entre 2005 i 

2008, va concloure el següent: la falta de desdejuni redueix el rendiment escolar. "Necesitan 

glucosa y oxígeno; son primordiales. Si no desayunan o les dan carbohidratos simples, no son 

aprovechados y cuando les piden concentración no lo hacen y su rendimiento disminuye", va 

dir Aguilar a CNNMéxico. 

La situació actual a Espanya envers el desdejuni i l’esmorzar és la següent: diversos 

estudis amb els que compta el Ministeri de Salut (mitjançant l’Enquesta Nacional de Salut o 

Estudi EnKid) estimen que el 6.2% de  la població infantil i juvenil espanyola no desdejuna 

habitualment i que existeix una relació clara entre aquest mal hàbit alimentari i l’obesitat. 
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L’estudi EnKid, de 2001, diu que aquest problema es manifesta en major magnitud a 

partir dels 14 anys fins als 18, i que passa el 9.8% dels barons, i en el 7.8% de les dones, 

essent més freqüent en estrats econòmics baixos. A aquest fet es suma que, segons el mateix 

estudi, el 59,5% dels infants dediquen al desdejunis menys de deu minuts, el que s’associa a 

una baixa qualitat nutricional. 

Per altra banda, l’Enquesta Nacional de Salut detecta també que sol un 7.5% dels infants 

prenen un desdejuni equilibrat composat per llet, fruita o suc e hidrats de carboni. Pel contrari, 

el 19.3% d’aquesta població infantil o juvenil tan sols pren un got de llet i, el 56% tan sols 

l’acompanya d’algun hidrat de carboni. 

La prevalença de l’obesitat (especialment a la infància, on arriba a xifres alarmants) i la 

seva tendència ascendent durant les dues últimes dècades, han fet que també s’afermi a 

Espanya el terme “d’obesitat epidèmica”. 

El fenomen més preocupant és el fenomen de l’obesitat infantil en la població infantil i 

juvenil (2-24 anys), situada ja en el 13.9% i la del sobrepès, que està en el 12.4%. en aquest 

grup d’edat, la prevalença d’obesitat és superior en barons (15.6%) que en dones (12%). Les 

major xifres es detecten en la prepubertat i , en concret, en el grup d’edat de 6 a 12 anys, amb 

una prevalença del 16.1%. 

En comparació amb la resta de països d’Europa, Espanya presenta una de las xifres més 

altes d’obesitat infantil, sol comparable amb la d’altres països mediterranis. Així, en els 

infants espanyols de deu anys, la prevalença d’obesitat és sol superada en Europa pels infants 

d’Itàlia, Malta, i Grècia. El nombre d’infants obesos en el nostre país ha experimentat un 

augment preocupant en l’última dècada, provocat per els hàbits alimentaris i sedentarisme.  

A més, comptem amb la implicació per part del Govern, ja que a començaments d’aquest 

any va aprovar la creació del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad. 

Aquest òrgan, que esta presidit per Valentín Fuster, estarà dedicat a combatre l’excés de pes, 

especialment de la població infantil. S’analitzaran les causes i es posarà en marxa les 

iniciatives que s’hagin demostrat més eficaços en l’àmbit nacional e internacional. L’objectiu 

és donar un nou impuls a l’estratègia NAOS de prevenció de l’obesitat, per a promoure una 

alimentació saludable i la pràctica d’exercici físic.  
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A l’Observatori participaran representants d’Agricultura, Economia, Educació, y Esports, de 

les societats científiques, la industria alimentaria, el sector de la Hosteleria i els professionals 

sanitaris i de l’ensenyament.   

El que va promoure aquesta creació és el fet de que el 45% dels infants, d’entre sis i nou anys, 

presenten excés de pes (dades de l’estudi ALADINO, elaborat per l’Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria, AESAN, sobre una mostra de 7.500 nens i nenes). La iniciàtica 

s’emmarca en un conjunt de mesures per a fomentar els hàbits saludables, com el nou codi 

PAOS i l’acord per a incloure missatges saludables en la publicitat de productes alimentaris 

en televisió. 
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6. PART PRÀCTICA. 

 

Com explica el document “Introducción a la innovación docente e investigación 

educativa”, he seguit les passes necessàries per a fer la instrumentació: primer de tot he 

determinat el moment més oportú per a recollir les dades, que en el meu cas, per a que sigui 

significatiu per al meu anàlisi he escollit el moment de l’esmorzar dels infants. He establert un 

lloc de recollida, que en el meu cas ha sigut l’aula dels infants, on esmorzen. He determinat el 

nombre de voltes que arreplegaria les dades, que en aquest cas han sigut trenta un dies que té 

un mes. He decidit qui arreplegaria la informació, que en aquest cas he sigut jo mateixa en 

primera persona, i he establert l’instrument amb el que arreplegaria les dades, que en aquest 

cas és amb una graella creada per jo mateixa. 

La graella que vaig crear conté els dies del mes en que es faria l’observació, i els diferents 

ítems que s’observarien si els porten o no. Segons Lluís Ballester, una observació és “una 

activitat de la vida diària, és un dels instruments primordials de la investigació científica”. En 

l’àmbit educatiu, tot estudi es realitza mitjançant l’observació. 

En aquest cas, el meu treball es basa en una observació estructurada i directa, ja que 

compto amb una preparació prèvia d’un instrument per a realitzar l’observació, i la realitzo en 

un temps real. A més, és una observació encoberta, ja que la mostra observada no sap en cap 

moment que s’està analitzant el seu esmorzar. Aquesta observació es realitza en un moment 

quotidià del dia a dia dels infants, durant la rutina d’esmorzar, per això es tracta d’una 

observació natural, ja que no alter cap situació. Pel que fa a la tècnica de registre, com utilitzo 

una graella d’observació estem davant d’una investigació mecànica, i a la vegada molecular, 

ja que només es centra en observar un aspecte en concret, en aquest cas, l’esmorzar. 

Encara que aquesta tècnica de registre té moltes limitacions, també té moltes avantatges; 

mitjançant l’observació natural no esgotem a la mostra, per tant podríem allargar l’observació 

tant com vulguem. Obtenim dades objectives, ja que a tota la mostra apliquem els mateixos 

paràmetres, ens basem en uns ítems tancats. És un registre immediat, que es realitza al mateix 

instant en el que es produeix l’observació, i mitjançant l’observació obtenim dades reals. 

 

 



  27  

L’objectiu del meu treball és comprovar mitjançant l’esmorzar dels infants, si la seva dieta 

és sana i equilibrada. Només observo aquest moment, un moment d’alimentació que es viu 

cada dia a l’escola i del que es poden treure moltes dades. Encara que sigui necessària 

l’observació d’altres moments com el menjar, sopar, per determinar com és l’alimentació de 

cada infant, amb l’esmorzar podem començar a treure unes primeres conclusions molt 

importants. 

A més, m’agradaria analitzar mitjançant les dades, les voltes que porten aliments que 

considerem saludables, com fruita, làctics, fruits secs, i les voltes que porten aliments dels que 

no han d’abusar, com llepolies, brioixeria, etc. 

Les meves primeres hipòtesis abans de començar l’observació van ser les següents: vaig 

creure que els infants portarien molta brioixeria i poca fruita. A més, vaig pensar que la 

quantitat d’aliments que portarien per a cada esmorzar serien apropiades per les edats dels 

infants. I per últim, em fixaria si els infants porten varietat d’aliments, o si sempre porten els 

mateixos. 

 

6.1 PROPOSTA. 

 

La proposta sorgida per a la realització del meu treball, ha sigut la d’analitzar els 

aliments que porten els infants per a esmorzar durant un mes a l’escola. L’inici de 

l’observació va començar el dia 6 de març de 2013, i va finalitzar el dia 25 d’abril de 2013. 

Com l’observació era d’un mes, i quedaven les vacances de setmana santa per enmig, es va 

allargar més. En aquestes dates tampoc estan comptats els caps de setmana com a dies 

d’observació. 

Aquesta proposta sorgeix del meu interès propi envers l’alimentació infantil, i pel fet  

d’haver observat en altres pràctiques la mala alimentació que tenen els infants. Aquesta 

proposta involucra a les famílies, ja que són aquestes les que escullen el menjar que portaran 

els seus fills a l’escola per esmorzar. Per aquest motiu, aprofitant aquesta observació, he 

pogut veure el tracte que es feia a l’escola sobre l’alimentació amb les famílies.  
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6.2 INSTRUMENT. 

 

L’anàlisi dels aliments que porten per a esmorzar es farà mitjançant l’observació 

directa. He creat unes graelles d’observació, on, durant un mes, anotaré què porta cada infant 

per a esmorzar. Dins la graella he diferenciat entre els aliments més habituals que solen portar 

al col·legi. Els ítems de la graella són els següents:  

Làctics. Dins els làctics incloem els iogurts, els batuts amb llet, actimels, etc. Són la principal 

font de calci de la dieta i també una font important de proteïnes, fòsfor i grasses saturades. 

Brioixeria. Dins de la brioixeria incloem les galetes, els bescuits, les magdalenes, els 

croissants, en resum, tot el que s’inclou a la rebosteria.  

Llepolies. Dins d’aquest ítem observem si els infants porten qualsevol llepolia per a esmorzar.  

Cereals. Comptem com cereal qualsevol aliment que portin que estigui composat amb algun 

cereal com blat, arròs, ordi, civada, sègol, sorgo, mill, sèsam, etc. 

Entrepà. Dins d’aquests ítem entren tot tipus d’entrepans; els sandwiches, els entrepans amb 

baguet, els entrepans amb pans especials, integrals o de cereals, etc. Es considera entrepà 

qualsevol tipus de pa amb embotit dins. 

Sucs. Observem si els infants porten sucs, tant de capsa com naturals.  

Embotit. Dins de l’embotit incloem qualsevol embotit que portin per a menjar, com fuet a 

trossos, formatge. A voltes, l’embotit ja va inclòs a l’entrepà. 

Aigua. Aquest mineral és indispensable per a la vida, i com a tal, és necessari portar molta 

aigua a l’escola. En aquest ítem s’observa si l’infant porta aigua a l’escola. 

Fruits secs. Qualsevol fruit sec com pipes, festucs, cacauets, castanyes, nous, etc, tan 

necessaris a una dieta equilibrada. 
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6.3 MOSTRA. 

 

La mostra per a la realització de l’observació són els infants de l’aula de tres anys del 

C.E.I.P. Guillem de Montgrí. Són vint-i-cinc infants de tres anys, encara que alguns ja han 

complit els quatre anys. 

Per a respectar la protecció de dades, a l’annex de les graelles, els infants seran 

anomenats cadascun amb una lletra. D’aquesta manera, podrem diferenciar els vint-i-cinc 

infants. 

Dins d’aquesta mostra podem tenim alguna particularitat, com la d’un infant que quan 

vaig començar l’observació mai es menjava l’esmorzar. La mare és molt obsessiva amb el 

menjar i li dona molta quantitat de desdejuni abans de venir a escola. D’aquesta manera, a 

l’hora de l’esmorzar mai té gana, i mai menja. Preguntant a la mestra, un dia van aconseguir 

que es mengés unes natilles, i altre dia un poc de fruits secs, però ja no ha tornat a menjar res 

més.  

 

6.4 METODOLOGIA. 

 

La metodologia del meu treball d’observació i anàlisi posterior de dades, és 

quantitativa. Aquesta metodologia es centra en aspectes observables susceptibles de 

quantificació, en aquest cas, l’esmorzar dels diferents infants, i utilitza l’estadística per el 

anàlisi de les dades obtingudes. La metodologia quantitativa suposa un plantejament inicial, 

que en aquest cas són els objectius i hipòtesis exposades abans de realitzar l’observació; un 

apropament a la realitat objecte d’estudi i a la teoria; i uns fins de la investigació 

característics.   

A la investigació quantitativa la relació entre teoria e hipòtesi és molt estreta, ja que la 

segona deriva de la primera. A partir d’un marc teòric es formulen unes hipòtesi que 

posteriorment s’intentaran validar empíricament.  
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6.5 DADES OBTINGUDES I ANÀLISI. 

 

Després d’haver observat i analitzat l’esmorzar de vint-i-cinc infants durant un mes, he 

tret els resultats de la següent manera: primer he calculat les voltes que al mes havia dut cada 

infant cada tipus d’aliment de la graella. Una vegada calculat quantes voltes havien portat 

cada aliment, he tret el percentatge de cada un amb una regla de tres, a partir de que els 31 

dies del mes eren un 100%. La taula d’aquests percentatges la podem trobar a l’Annex II 

d’aquest document. 

A continuació realitzaré el desglossament de les dades obtingudes de la mostra dels vint-i-

cinc infants (les graelles les trobem a l’annex d’aquest document): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M 

Làctics 16.1% 58% 29% 16.1% 25.8% 54.8% 12.9% 58% 35.4% 12.9% 6.4% 22.5% 9.6% 

Cereals 0% 3.2% 0% 0% 0% 3.2% 0% 3.2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fruita 22.5% 51.6% 16.1% 22.5% 12.9% 35.4% 35.4% 51.6% 9.6% 45.1% 29% 22.5% 19.3% 

Entrepà 22.5% 3.2% 22.5% 41.9% 67.7% 67.7% 3.2% 3.2% 25.8% 48.3% 51.6% 51.6% 61.2% 

Brioixeria 45.1% 38.7% 41.9% 16.1% 12.9% 16.1% 41.9% 38.7% 54.8% 9.6% 16.1% 22.5% 3.2% 

Aigua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Suc 48.3% 19.3% 22.5% 35.4% 9.6% 9.6% 0% 19.3% 6.4% 6.12% 3.2% 45.1% 77.4% 

Llepolies 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Embotit 3.2% 12.9% 25.8% 19.3% 0% 16.1% 16.1% 12.9% 3.2% 9.6% 9.6% 0% 16.1% 

Fruit secs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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N O P Q R S T U V W X Y 

Làctics 29% 0% 3.2% 45.1% 19.3% 32.2% 29% 38.7% 0% 41.9% 25.8% 19.3% 

Cereals 0% 0% 6.4% 0% 9.6% 6.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fruita 25.8% 19.3% 41.9% 38.7% 32.2% 51.6% 58% 25.8% 6.4% 51.6% 32.2% 29% 

Entrepà 67.7% 51.6% 80.6% 51.6% 6.4% 45.1% 22.5% 70.9% 67.7% 3.2% 38.7% 51.6% 

Brioixeria 3.2% 16.1% 0% 6.4% 64.5% 19.3% 16.1% 9.6% 29% 54.8% 35.4% 35.4% 

Aigua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Suc 3.2% 6.4% 0% 9.6% 48.3% 0% 0% 32.2% 0% 12.9% 12.9% 0% 

Llepolies 0% 0% 0% 3.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Embotit 0% 22.5% 9.6% 0% 0% 12.9% 9.6% 12.9% 0% 3.2% 16.1 9.6% 

Fruit secs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%5 0% 

Taula 5. Resultats de l’anàlisi per cada  infant. 
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Posteriorment, he sumat els percentatges de cada aliment dels diferents infants, i l’he 

dividit entre els 25 infants, per treure el percentatge final del mes. Els resultats han sigut els 

següents:  

Làctics 25.64% Suc 19.1% 

Cereals 2.5% Llepolies 0% 

Fruita 28.8% Embotit 9.6% 

Entrepà 41.12% Fruits secs 0% 

Brioixeria 25.9%   

Aigua 100%   

 

 

A continuació, exposaré els resultats finals obtinguts mitjançant un gràfic per a cada ítem. A 

més, sota de cada gràfic, faré una valoració de cada percentatge. 

 

 

 

El percentatge que s’ha obtingut en quant als làctics ha sigut de 25.64%. Dins aquest 

percentatge s’inclouen tots els productes làctics que han anat portant els infants durant el mes 

per esmorzar. Els làctics s’inclouen dins els minerals, i dins els minerals, amb els làctics, 

trobem el mineral del calci, que com ja hem dit abans també està present als vegetals. De calci 

són necessaris uns 800mg/dia per a dur una dieta rica i saludable.  

Aquest percentatge està molt bé, ja és alt i el calci és molt necessari per a una 

adequada salut òssia i per a fomentar el creixement dels infants. A més, els làctics també 

         Taula 6. Resultats finals de l’anàlisi. 

Gràfic 2. Làctics. 
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aporten proteïnes, i poden contenir vitamina A i D. Quasi tots els infants han portat més d’una 

volta al mes un làctic.  

 

 

 

Pel que fa als cereals, el seu percentatge ha estat molt baix. Parlem d’un 2.5% en tot el 

mes. Encara que el percentatge és molt baix, no hem d’oblidar que als pans també hi trobem 

cereals, i el percentatge de entrepans està molt bé. Aquest ítem només es marcava com a 

positiu si duien algun tipus de cereal tot sol, ja que encara que els cereals estiguin en més 

aliments, és molt difícil valorar-ne la quantitat en tot el mes. 

Als cereals hi trobem molta fibra, que ens ajuda a reduir el colesterol sanguini, ajuda a 

prevenir l’obesitat, i disminueix el risc de desenvolupar infermetats com la diabetis.  

 

 

 

Gràfic 3. Cereals. 

Gràfic 4. Entrepà. 
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El percentatge dels entrepans ha estat d’un 41.12%. Un entrepà d’una mida equivalent 

al que menja un infant és suficient per a passar tot el mati. Aquest elevat percentatge és molt 

positiu, a més els entrepans no sempre eren del mateix, hi havia variacions.  

Amb els entrepans també podem obtenir beneficis dels cereals de la massa del pa. 

Aquest ítem forma part dels hidrats de carboni complexos, ja que, com hem dit abans, arriben 

més lents del intestí a la sang. Encara així, aquests haurien de estar presents a cada una dels 

menjars diaris, ja que alliberen l’energia amb la que el nostre cos manté les seus funcions 

vitals (bombeig de la sang, respiració, regulació de la temperatura corporal, etc). Els hidrats 

de carboni han de superar el 50% de l’aportació calòrica en la dieta. 

 

 

 

 

El percentatge de la fruita ha estat de 28.8%. La veritat és que ha estat un percentatge 

bastant alt respecte al que em pensava que sortiria. Pensava que la fruita escassejaria a l’aula, 

però la veritat és que he vist i he tingut que pelar moltes fruites. Una molt bona senyal.  

Les fruites a l’hora de l’esmorzar aporten molta energia mitjançant les seves vitamines 

per a aguantar tot el mati actius, i per tenir una bona concentració. A més, com els cereals, 

contenen fibra. Segons experts, la quantitat de fibra que necessita un infant es calcula de la 

següent manera: el consum necessari en grams és la suma de la seva edat més cinc diàriament. 

D’aquesta manera, un infant de tres anys necessita vuit grams de fibra diàriament.  

 

Gràfic 5. Fruita. 
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Pel que fa a la brioxeria, on incloem magdalenes, croissants, pastissos, galetes, etc, el 

percentatge també ha sigut d’un 25.9%. És un percentatge relativament reduït, encara que he 

de comentar que algun infant només portava brioixeria tots els dies. Portar unes galetes, o 

algun tipus de brioxeria durant la setmana no és dolent, però portar-ne tots els dies, a part que 

a l’infant comença a avorrir-li el mateix menjar, no és sa per al cos.  

La brioixeria s’inclou dins dels lípids, i dins dels lípids, la brioixeria és grassa 

saturada. Aquesta conté sucres, mantegues, olis, i el seu consum en abundància pot produir 

colesterol. Per aquest motiu s’aconsella menjar el mínim possible de grasses insaturades.  

 

 

 

 

Gràfic 6. Brioixeria. 

Gràfic 7. Aigua. 
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El percentatge de l’aigua és de 100%. Aquest exitós resultat és molt important, ja que 

l’aigua és necessària durant tot el dia, i més en infants que es passen el dia jugant i gasten més 

energia que els adults. Tots els infants duien cada dia la seva ampolla amb aigua. La ingesta 

diària ha de ser d’un litre i mig a dos.  

 

 

 

Pel que fa als sucs, el percentatge que ha sortit del mes ha sigut de 19.1%. Aquest 

percentatge és una mica baix, ja que dels sucs agafen totes les vitamines de les fruites i l’aigua 

que també necessiten per a estar actius tota la jornada escolar. Encara que sigui baix, es 

compensa amb l’exitós percentatge de l’aigua, i el no tan dolent percentatge de la fruita.  

Cal mencionar que els sucs de capsa no tenen les vitamines que tenen els sucs que fem 

naturals. Aquestes capses de suc duen molt de sucre, i d’altres components per mantenir el 

sabor del suc.  

 

 

Gràfic 8. Sucs. 

Gràfic 9. Llepolies. 
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El percentatge de les llepolies ha estar un 0%. Aquest resultat és molt positiu ja que les 

llepolies contenen molt de sucre, i això es perjudicial per a la salut.  

Les llepolies s’han de menjar molt eventualment, i evitar-les el màxim possible, ja que les 

seves composicions, a part de sucre, duen molts de components químics, perjudicials per a la 

salut.  

 

 

 

 

El percentatge de l'embotit ha sigut de 9.6%. Aquest ítem s’ha valorat positivament 

quan portaven embotit tot sol. S’ha de tenir en compte que a l’ítem de l’entrepà, en alguns 

casos que es valorava positivament, els infants ja duien embotit amb aquest entrepà. El fet de 

separar-ho ha sigut pel fet que portar embotit tot sol no és portar hidrats de carboni com amb 

l’entrepà.  

En aquest ítem valorem que els infants hagin portat proteïnes d’origen animal com pernil 

dolç, o pernil salat, etc, que contenen diferents vitamines com la C, la B, que es troben a les 

carns.  

 

 

Gràfic 10. Embotit. 
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Pel que fa als fruits secs, el seu percentatge ha estat 0%. Aquest resultat no és mica bo, 

ja que els fruits secs aporten molts beneficis al nostre cos. Tenen vitamines com vitamina E 

als cacauets, o també tenim fruits secs grassos que són d’origen vegetal i pertanyen als lípids 

poliinsaturats. Les nous són lípids monoinsaturats d’origen vegetal. Aquests són de vital 

importància, ja que suposen entre el 30 i 35% d’una dieta equilibrada. Són de gran interès a 

l’etapa escolar per la seva aportació energètica i com transportadors de vitamines liposolubles 

i d’àcids essencials. A més, als fruits secs també hi podem trobar moltes proteïnes. 

En aquest percentatge s’ha de comentar que hi ha un infant que és al·lèrgic a tots els 

fruits secs, d’aquesta manera s’ha de tenir molta cura sobretot amb els pastissos que porten 

d’aniversaris que no hi tinguin cap per a que pugui menjar.  

 

A part d’aquests resultats mitjançant l’observació, he recopilat altres dades d’interès. 

A una reunió prèvia a les observacions, sense saber que es faria un anàlisi, la tutora del grup 

va aconsellar a les famílies que els infants portessin cada dia esmorzars variats. Que no 

portessin sempre els mateixos aliments ja que els cansaven; un dia entrepà, altre fruita, altre 

algun làctic, etc. També, va fer-los reflexionar sobre les quantitats; que pensessin que no eren 

ells els que menjaven, si no els seus fills, i que els posessin una quantitat de menjar equivalent 

a l’edat de l’infant.  

A més, el col·legi té el dimecres com el dia de la fruita, on els infants haurien de portar 

fruita per a esmorzar. 

 

Gràfic 11. Fruits secs. 
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6.6 CONCLUSIONS INICIALS DE LES DADES. 

 

Després de conèixer tota la teoria i haver realitzar aquesta observació durant un mes, 

els resultats no han sigut dolents del tot comparant-los amb l’índex d’infants amb infermetats 

relacionades amb la mala alimentació.  

Un dels percentatges que més m’ha sorprès ha sigut el de la fruita. Aquest percentatge 

és bastant alt. Els dimecres és el dia de la fuita del centre on he realitzat la meva observació, i 

no tots els infants porten fruita aquell dia. Aquests dies dedicats a la fruita s’imposen des de 

els centres per a que els infants mengin al menys una volta a la setmana fruita a l’escola, però 

en aquest cas, quasi tots els infants de l’aula on he fet l’anàlisi, si no són els dimecres, altre 

dia de la setmana porten fruita per esmorzar.  

Fent aquesta observació m’he sorprès molt del que els infants portaven per esmorzar. 

A més d’aprendre una mica de cultura, ja que alguns infants són marroquins i portaven 

brioixeria elaborada per les seves famílies que mai havia vist, d’altres portaven coses poc 

pertinents per a la seva edat. Amb això vull dir que algun infant ha arribat a portar una beguda 

energètica a mode de suc anomenat “powerade”. Aquestes begudes energètiques que beuen 

els esportistes per a rehidratar-se estan composades per elements que ja són dolentes per al 

cos adult, podem imaginar-nos per al cos d’un infant.  

Pel que fa a la quantitat d’aliments que porten per esmorzar, cal mencionar que per 

alguns infants és excessiu. Als pares i mares se’ls oblida que els infants no tenen el mateix 

estómac que nosaltres i, que per tant, no mengen la mateixa quantitat. Amb un tros d’entrepà 

amb un suc l’infant té l’energia suficient per aguantar fins al menjar. 
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7. CONCLUSIONS.  

 

Una vegada acabat el meu anàlisi, m’agradaria comentar una sèrie d’incidències amb les 

que em vaig trobar mentre realitzava la meva observació. Les incidències amb les que m’he 

trobat van ser tres bàsicament. Pel que fa al tema alimentari, tenim un infant que és al·lèrgic 

als fruits secs, per aquest motiu aquest infant mai menjarà per a esmorzar cap fruit sec.  

L’altre incidència que ha repercutit als percentatges ha sigut que algun infant ha faltat 

alguna volta a l’escola durant la meva observació. I l’última incidència amb la que em vaig 

trobar, és que hi ha un infant que mai es menja l’esmorzar. La tutora va parlar amb la seva 

mare, i com menja molt al desdejuni, l’infant a l’hora de l’esmorzar mai té gana. Aquest fet 

s’ha convertit en una rutina i el nen ja no mira ni que ha dut per esmorzar. L’agafa i es seu 

mentre els demés mengen, i quan tots han acabat el també guarda la seva bosseta. Alguna 

volta vaig intentar que mengés una mica, però sense cap èxit. Quan ja estava acabant la meva 

observació, la tutora es va posar seria amb ell, i cada dia es ficava amb ell per a que mengés al 

menys una mica, perquè l’infant ja havia agafat la rutina de no esmorzar i això no era bo. 

Finalment, vam aconseguir que cada dia menges una mica del que portava, i tots els infants el 

premiaven donant-li un aplaudiment i dient-li “Ets un campió!” 

Després d’haver realitzat el meu anàlisi envers els esmorzars de vint-i cinc anys, voldria 

dir que m’han sorprès gratament els resultats. Estic sorpresa perquè els resultats no han sigut 

tan dolents com m’esperava i algunes de les hipòtesis inicials s’han resolt de manera positiva. 

Encara així, hi ha molts d’aspectes a millorar en quant a l’alimentació d’aquesta classe.  

El primer aspecte que em vaig proposar observar va ser la varietat d’aliments que porten 

per a esmorzar. Respecte a aquesta primera hipòtesi, on pensava que portarien aliments variats 

no s’ha complit; molts infants porten sempre el mateix esmorzar. Aquest fet, encara que 

paregui un aspecte poc rellevant té molta importància, ja que l’infant es cansa de menjar 

sempre el mateix. A més, els infants són molt observadors, i observen els aliments dels altres 

companys i els entra nosa i els agrada provar coses noves. La varietat dels aliments és molt 

important. Aquestes situacions entre iguals, on cadascú menja una cosa diferent, podrien ser 

molt profitoses per als infants que no mengen de tot; en veure que un company menja alguna 

cosa que a ell no li agrada, per simple imitació, es podria aconseguir que, al menys, el provés.  
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Altre aspecte que cal comentar, i que també trenca amb la meva hipòtesi inicial, és la 

quantitat desproporcionada d’aliments que posen als infants per esmorzar. Un exemple 

descriptiu on podem veure clar aquest aspecte és que un infant de tres anys du a l’escola per 

esmorzar: un actimel, un suc, un paquet de galetes, un sandwich i una peça de fruita. Molts de 

pares obliden que l’estómac d’un infant és proporcional a la seva mida, i no necessita tant 

com un adult. Aquest aspecte de la quantitat es anguniós per als infants, ja que saben que 

s’han de menjar tot per a sortir al pati, i anguniós per a les mestres. La meva tutora de 

pràctiques em comentava que a voltes pareix que com els infants no mengen a casa, els posen 

molt de menjar per a l’escola perquè saben que les mestres els obliguen, i d’aquesta manera 

les mares es queden tranquil·les de que, encara que sigui a l’escola, mengen bé. Menjar bé no 

es sinònim de menjar molt, més val menjar qualitat i varietat que quantitat.  

Els resultats de tots els ítems, que ja he analitzat prèviament, han sigut bastants òptims 

exceptuant algun que caldria millorar, com és l’excessiva brioixeria, i el percentatge nul de 

fruits secs. L’excés d’aquesta brioixeria i sucres, són els que podrien provocar trastorns de la 

ingesta dels que he parlat amb anterioritat, com és l’obesitat.  

 

 

 

Gràfic 12. Conclusions  negatives. 
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Per altra banda, un aspecte molt positiu que he trobat als resultats ha estat el percentatge 

de la fruita. Aquest fet ha trencat la meva hipòtesi de que no portarien molta fruita, per tant, 

m’ha sorprès i és molt positiu. La fruita els aporta moltes vitamines tant per al creixement 

com per a poder desenvolupar-se durant la resta del dia amb energia. A més és molt bona per 

tenir-ne una bona concentració. També han estat molt adients els percentatges dels làctics, 

sucs, i entrepans. 

 

  

 

 

L’objectiu principal d’aquesta observació era conèixer si els infants portaven una dieta 

saludable. Mitjançant l’anàlisi dels resultats obtinguts amb aquesta observació, podem dir que 

aquests infants mengen prou bé. Com ja vaig comentar prèviament, per conèixer en 

profunditat l’alimentació d’aquests infants, seria necessària un anàlisi més ampli, agafant els 

moments dels menjars, berenars i sopars dels infants. Encara així, amb l’anàlisi dels seus 

esmorzars, podem fer un primer apropament a com són les dietes d’aquests infants.  

Gràfic 13. Conclusions positives. 
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Per tal de millorar els resultats negatius, es podria proposar un projecte sobre 

l’alimentació. Amb aquest projecte l’objectiu seria conscienciar als infants, fent-los saber 

quins aliments són sans, per tal de que després siguin ells mateixos els que demanin als seus 

pares què volen dur a l’escola per esmorzar. Aquest projecte podria dur propostes incloses 

com que cada dia de la setmana, tots haguessin de portar un aliment determinat per esmorzar, 

fent que provessin tot tipus d’aliment i podent obrir el camp de cada infant dels aliments que 

els agraden.  

A més de dur una dieta equilibrada, rica i sana, els infants han de fer exercici físic. Aquest 

exercici físic el realitzen a les hores de psicomotricitat i a l’esplai, quan estan en constant 

moviment. Aquest exercici, com ja he esmentat abans, és necessari, ja que contribuirà als 

processos de desenvolupament del infant i en la maduració del seu potencial genètic. Tot 

moviment millora significativament les funcions cardiovasculars i contribueix a una adequada 

maduració del sistema múscul esquelètic, i de les seves habilitats psicomotores. Aquesta 

realització de manera regular d’exercici físic, conjuntament amb una dieta sana i equilibrada, 

ajudarà a l’infant a no desenvolupar infermetats com l’obesitat. 

 

 

 
Gràfic 13. Educació nutricional. 
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La mestra, conscienciada en la importància de l’alimentació ja va començar informant als 

pares de que els dimecres era el dia de la fruita del centre, i que els infants haurien de portar 

fruita per esmorzar. A més els va aconsellar sobre la varietat dels aliments, que no portessin el 

mateixos aliments tots els dies perquè l’infant acaba per avorrir-los. Jo, que vaig començar 

l’observació cap al final del segon trimestre, vaig veure que el tema de la fruita no s’acomplia 

en tots els infants els dimecres, però que solien portar fruita durant la setmana. Però el tema 

de la varietat en els aliments no s’acomplia en molts infants. Per aquest motiu, des del centre 

es podria proposar uns consells i pautes per a les famílies envers l’alimentació saludable.    

Els consells i pautes es podrien donar a les famílies a través de la realització de diferents 

tallers. D’una manera pràctica i divertida, transmetre als pares i mares dels infants quins 

aliments són bons i quins dolents per als seus fills. Aquests tallers es podrien elaborar a partir 

de menús que elabora la Guía NAOS (que podem trobar a la part teòrica d’aquest document), 

que tracta l’alimentació infantil. Un exemple d’activitat que podrien elaborar les famílies junt 

als seus fills seria l’elaboració d’un menú diari o setmanal, després d’haver adquirit una sèrie 

de pautes alimentàries.  

No hem d’oblidar que l’etapa d’infantil és una etapa essencial de formació d’hàbits, entre 

ells el de l’alimentació. A aquesta etapa es recomana: atendre les necessitats d’energia, per 

tractar-se d‘un període important de la vida per al normal creixement i desenvolupament, i de 

gran activitat física. A més, s’ha de cuidar que l’aportació de proteïnes sigui de bona qualitat 

(carns, peixos, ous, làctics). S’ha d’iniciar l’hàbit d’un desdejuni complet, i evitat l’abús de 

dolços, llepolies i refrescs. També, tenim que dedicar el temps necessari per a que l’infant 

aprengui a menjar gaudint. Els aliments no han de ser percebuts com un premi ni com un 

càstig.  

Una de les rutines fonamentals en l’etapa d’infantil la constitueixen les hores de 

menjar per la importància que tenen en el procés d’autonomia i desenvolupament personal i 

social dels infants. Per aquest motiu, és fonamental que els educadors dediquin a aquests 

moments tot el valor i atenció que mereixen potenciant el seu valor educatiu. Alimentar-se és 

més que satisfer una necessitat fisiològica per a facilitar un desenvolupament físic, és el 

moment on les relacions interactives són inevitables, i on l’adquisició i el desenvolupament 

d’hàbits socials, culturals, poden ser incorporats per els més petits. Per això, aquest moment 

ha de ser atès amb interès sense oblidar que per als infants aquests moments són fonts de 

plaer, de contactes íntims i estimulants, d’intercanvis socials i afectuosos, etc. 
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A l’hora de l’esmorzar, com en altres menjars, els infants desenvolupen una quantitat 

d’hàbits, actituds, conceptes. Entre d’altres podem veure els sensorials; discriminen sabors, 

olors, temperatures, la percepció de colors l’educació del gust, etc. També desenvolupen 

habilitats motrius; domini corporal, control postural, coordinació òcul-manual, masticació, 

prensió, etc. A més, es un moment on es fomenta la lingüística amb la relació amb els iguals, 

amb els adults, etc. Adquireixen nocions de conceptes com ple/vuit, fred/calent, poc/molt.  

Com ja he dit, les preferències alimentaries es desenvolupen durant la infància i els 

pares juguen un paper essencial en el foment d’uns hàbits alimentaris sans i equilibrats. 

L’ambient en el que l’infant menja i es desenvolupa esta influenciat en gran mesura pels 

pares. Si es crea un ambient agradable i es van introduint nous aliments de forma no 

coercitiva, es molt més probable que l’infant aprengui a apreciar-los. A més, hi ha una estreta 

relació entre la estimulació per part dels pares i l’establiment de normes entorn a la conducta 

alimentària.  

  Als infants els agraden els dolços i no els sol gustar els aliments agres o amargs. Les 

preferències dels nadons solen estar influenciades per el que menja la mare durant l’embaràs i 

la lactància. A un estudi que es va realitzar entre fills de mares que havien menjat regularment 

suc de pastanaga durant tot l’embaràs i la lactància, es va comprovar que aquests posaven  

menys cara de disgust al menjar cereals amb sabor a pastanaga en comparació amb altres 

sense sabor. Las mares van percebre que els infants que havien sigut exposats a pastanagues 

abans del seu naixement preferien els cereals amb sabor a pastanaga que els altres.  
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En resum, existeixen tres factors que influeixen de manera decisiva per a que es desenvolupin 

els hàbits i comportaments alimentaris: 

L’atenció; ja que l’atenció de l’adult contribueix a mantindré la conducta desadaptativa de 

l’infant. Ells saben que quan diuen que no volen menjar un aliment, els adults estam més 

atents amb ells per tal de que mengin, i per a ells això, a voltes, es converteix en un joc. Hem 

de prestar-los l’atenció justa i necessària, sense fer d’aquesta rutina un moment anguniós per 

als infants. 

El model; gran part de l’aprenentatge dels infants és per imitació. El comportament de la 

conducta de menjar també s’imita. Per aquest motiu, és molt important que fem de referents, 

menjant davant d’ells fruites, verdures, sobretot menjars que a ells no els agraden per tal de 

provocar que vulguin tastar-ho.  

L’ambient; com ja he comentat abans, l’ambient és molt important mentre es menja. 

Qualsevol cosa pot distraure a l’infant. Hem d’aprofitar aquestes  situacions per a establir 

relacions socials, parlar sobre el menjar, què ens agrada i què no, etc. 

 

Gràfic 15. Hàbits alimentaris. 
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Aquesta responsabilitat dels pares ha de treballar-se conjuntament amb l’escola. 

L’escola també ha d’instruir els bons hàbits alimentaris. Per aquest motiu, vaig proposar-li a 

la meva tutora de pràctiques de fer un projecte sobre l’alimentació. Encara que a aquesta 

escola no treballen per projectes, la tutora va escoltar la meva proposta i va decidir treballar 

els aliments amb la seva metodologia. Però com diuen, “algo es algo”. Els infants van 

conèixer els diferents grups en els que s’agrupen els aliments, com els làctics, les verdures, la 

pasta, i les proteïnes. Posteriorment, van crear un mural a l’aula, on van aferrar imatges 

d’aliments estrets de revistes i receptes, classificant-los en el grup que pertocava.  

Una vegada he conclòs el meu treball, dir que com a línies de futur, també es podria 

fer un anàlisi a nivell de centre, sobre quants infants es queden al menjador de l’escola, i 

analitzar què és el que mengen, ja que aquest menú esta preparat per una nutricionista. Amb 

aquest menú es podria comparar amb la teoria si s’acompleixen tots els requisits durant la 

setmana d’una dieta saludable. O bé, realitzar un altre anàlisi igual al mateix temps a altre 

aula, i després comparar-ne els resultats. Aquesta última proposta hagués estat molt 

interesant, ja que hagués pogut comparar dos resultats d’una altra mostra que comparteix un 

mateix  

Gràfic 16. Factors que influeixen els hàbits alimentaris. 
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La realització d’aquest treball m’ha servit per aprendre noves coses i per adonar-me 

que no a tots els llocs els infants mengen malament. M’han sorprès gratament els resultats 

obtinguts, i hagués estat molt interesant trobar altre anàlisi com el meu, d’altre localitat o lloc, 

per tal de poder establir comparacions, o per haver complementat el meu amb anàlisi amb 

altres aspectes que m’hagin mancat.  

A més, he d’agrair a la meva tutora de pràctiques que en tot moment m’ha prestat la 

seva ajuda, i m’ha deixat les estones dels esmorzars per anar anotant a les graelles les meves 

observacions.  
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ANNEX I 

Graelles d’observació 
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: A 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics   X                  X  X   X X     

Cereals                                 

Fruita X       X X    X   X X   x            

Entrepà   X     X       X X    X     X    X    

Brioixeria   X X X X  X  X X X      X  X  X   X    X  X 

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs  X  X X X X    X X  X X   X   X X    X   X  X 

Llepolies                                

Embotit          X                      

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: B 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X  X X X X  X X  X X  X X  X X    X X    X X   X 

Cereals          X                       

Fruita  X X   X X X    X X X X  X X  X  X   X  X    X 

Entrepà           X                      

Brioixeria X X     X    X        X X X  X X  X   X X  

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs    X X                           

Llepolies                        X  X   X X  

Embotit                X   X     X     X   

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: C 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X   X X X         X   X      X X    X   

Cereals                                 

Fruita       X    X         X       X   X  

Entrepà          X X  X  X  X            X X   

Brioixeria X X X X X X X    X  X    X    X X X         

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs  x       X        X    X  X    X    x 

Llepolies                                

Embotit           X  X     X X    X   X   X  X 

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: D 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X X X            X          x       

Cereals                                 

Fruita X            X   X X     X  X  X      

Entrepà     X X  X X X X  X   X    X  X  X  X   X    

Brioixeria  X X   X     X                   X  

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs    X  X    X  X X X   X  X   X      X  X  

Llepolies                                

Embotit           X   X    X         X  X  X 

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: E 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X  X     X  X    X X X         X       

Cereals                                 

Fruita X            X X  X                

Entrepà   X X X X X X  X  X X X  X  X   X  X X X  X X X X X  

Brioixeria                  X X  X          X 

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                     X    X     X  

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: F 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X X X X X   X X    X X X X X  X  X X     X x   

Cereals     x                            

Fruita X       X X X   X   X       X  X  X   X X 

Entrepà   X X X X X X  X X X X X X X  X  X  X X  X  X  X X   

Brioixeria X    X           X    X       x     

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                   X X    x        

Llepolies                                

Embotit                  X    X     X   X X 

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: G 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics                      X X  X      X 

Cereals                                 

Fruita X     X  X X X   X X  X   X       X    X  

Entrepà   X                              

Brioixeria   X X X  X    X X  X   X X  X       X X X   

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit               X  X    X    X X      

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: H 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X  X X X X  X X  X X  X X  X X    X X    X X   X 

Cereals          X                       

Fruita  X X   X X X    X X X X  X X  X  X   X  X    X 

Entrepà           X                      

Brioixeria X X     X    X        X X X  X X  X      

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs   X X                    X  X   X X  

Llepolies                                

Embotit                X   X     X     X   

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: I 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X X     X X  X          X X X X  X X     

Cereals                                 

Fruita  X  X            X                

Entrepà  X   X X X X   X  X            X        

Brioixeria        X X  X  X X   X  X X X  X  X X X X X X X 

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                X      X          

Llepolies                                

Embotit               X                 

Fruits secs                                
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GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: J 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X   X    X                     X  

Cereals                                 

Fruita X  X     X  X X X X X X X    X    X X     X  

Entrepà   X  X X  X  X      X  X X   X X    X X X X  X 

Brioixeria      X  X  X                      

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs X   X X X X  X X   X X  X X X   X X    X X X X  x 

Llepolies                                

Embotit      X             X    X         

Fruits secs                                



62 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: K 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X X                             

Cereals                                 

Fruita X   X   X      X  X X        X   X  X   

Entrepà    X  X X  X X  X   X     X  X X X  X X  X  X X 

Brioixeria  X        X  X X    X               

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs            X                    

Llepolies                                

Embotit                  X          X X   

Fruits secs                                



63 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: L 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X            X   X     X X       X  X 

Cereals                                 

Fruita X            X   X       X  X   X X   

Entrepà   X  X   X X X   X  X X    X X X X  X   X   X X 

Brioixeria  X X  X     X X      X         X      

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs  X X  X  X X   X   X   X  X X    X   X   X  

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                



64 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: M 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics   X  X        X                   

Cereals                                 

Fruita  X   X        X   X    X      X      

Entrepà  X   X  X X X X X X X  X X   X X  X X  X X   X X   

Brioixeria   X                             

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs  X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X   X X   

Llepolies                                

Embotit                 X      X    X   X X 

Fruits secs                                



65 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: N 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X X   X X X   X            X    X X     

Cereals                                 

Fruita X  X         X    X   X     X      X X 

Entrepà   X  X   X X X X X  X X X  X X  X X X X  X  X X X  X 

Brioixeria     X                           

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                            X    

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                



66 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: O 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics                                

Cereals                                 

Fruita X            X   X       X  X   X    

Entrepà   X  X  X X  X     X   X X  X  X  X  X X  X X X 

Brioixeria   X  X   X   X X                    

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs         X                     X  

Llepolies                                

Embotit     X   X  X  X    X   X  X           

Fruits secs                                



67 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: P 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics                 X               

Cereals   X              X                

Fruita X  X     X X  X  X  X X    X  X    X X  X   

Entrepà   X X X X X X X  X X X X X X  X  X  X X X X X  X X X X x 

Brioixeria                                

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit       X           X  X            

Fruits secs                                



68 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: Q 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X X  X  X X     X X  X X X       X X    X X  

Cereals                                 

Fruita X    X  X    X  X  X X    X X   X X    X   

Entrepà   X X   X  X X X    X    X X   X X   X X X  X X 

Brioixeria                    X X           

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                               X 

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                



69 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: R 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X  X  X      X X       X            

Cereals        X X      X                  

Fruita X  X      X       X X    X    X   X  X X 

Entrepà                        X X        

Brioixeria X X X X X X   X X X X   X X X X X X  X    X X  X   

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs X X X X   X X     X X    X X   X   X  X  X  X 

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                



70 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: S 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X    X   X        X   X    X X   X X X   

Cereals     X     x                       

Fruita  X X   X   X X X X  X X X X X   X X   X X      

Entrepà    X  X  X      X  X   X X X   X X   X X  X X 

Brioixeria X X  X  X    X X                     

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit    X     X     X           X       

Fruits secs                                



71 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: T 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X    X  X  X  X  X              X   X X 

Cereals                                 

Fruita X  X  X X X X X  X  X    X  X  X X    X X  X X X 

Entrepà           X  X  X X X       X     X    

Brioixeria  X  X    X                X X       

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit    X              X  X            

Fruits secs                                



72 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: U 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X X  X  X X      X   X   X      X X X  X  

Cereals                                 

Fruita    X       X  X X   X  X X   X         

Entrepà   X  X  X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X X  X    

Brioixeria                           X  X X  

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs  X  X  X X  X X X    X X               X 

Llepolies                                

Embotit         X X   X                  X 

Fruits secs                                



73 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: V 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics                                

Cereals                                 

Fruita X               X                

Entrepà     X X X X X X X  X X  X  X X  X X X   X X  X X X X 

Brioixeria  X X x       X   X     X    X X   X     

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit                                

Fruits secs                                



74 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: W 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics  X X  X X X  X  X      X       X  X X X   X 

Cereals                                 

Fruita X       X    X X X  X X X X    X  X X X  X X X 

Entrepà     X                            

Brioixeria  X X  X X X X X X X X X  X     X X X  X    X    

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs   X X      X             X         

Llepolies                                

Embotit        X                        

Fruits secs                                



75 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: X 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics       X X X X    X         X X    X    

Cereals                                 

Fruita X   X  X   X   X X   X    X   X X        

Entrepà         X  X X      X X X  X X   X X X  X   

Brioixeria  X X X X X X    X X                X  X X 

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs X                          X  X  X 

Llepolies                                

Embotit      X     X X  X X                 

Fruits secs                                



76 
 

GRAELLA DE SEGUIMENT: 

 

 

Alumne: Y 

Curs: p3          Aula: Elefants 

C.E.I.P. Guillem de Montrgrí 

Curs 2012/13 

Practicum II 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Làctics X   X X                   X  X    X  

Cereals    X                             

Fruita X  X  X   X     X   X   X       X    X  

Entrepà     X     X X X X   X  X X X X X  X    X X X  X 

Brioixeria  X   X X X X  X   X   X      X  X X       

Aigua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Sucs                                

Llepolies                                

Embotit      X X       X                  

Fruits secs                                
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ANNEX II 
Taula de percentatges. 
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Vegades que 

duien l’aliment al 

mes. 

 

% del mes. 

Vegades que 

duien l’aliment al 

mes. 

 

% del mes. 

1 3.2% 17 54.8% 

2 6.4% 18 58% 

3 9.6% 19 61.2% 

4 12.9% 20 64.5% 

5 16.1% 21 67.7% 

6 19.3% 22 70.9% 

7 22.5% 23 74.1% 

8 25.8% 24 77.4% 

9 29% 25 80.6% 

10 32.2% 26 83.8% 

11 35.4% 27 87% 

12 38.7% 28 90.3% 

13 41.9% 29 93.5% 

14 45.1% 30 96.7% 

15 48.3% 31 100% 

16 51.6%   

 
 


