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1. Resum 
Actualment ha crescut l'existència de malalties com el sobrepès o l'obesitat, dada            
preocupant sobretot perquè també està afectant cada vegada més als més petits. Gràcies             
a diversos estudis, dels quals anirem parlant al llarg del treball, sabem que les causes               
principals d'això són els dolents hàbits alimentaris i la insuficient pràctica d'exercici            
físic. 
Per tant, en aquest treball abordarem la necessitat de promoure un estil de vida actiu i                
saludable durant l'Educació Primària amb l'objectiu d'aconseguir ficar consciència         
sobretot entre la gent jove perquè tinguin des de petits uns hàbits i que aquests perdurin                
al llarg de la seva vida. 
 
Paraules clau 
Estil de vida saludable, sobrepès, obesitat, activitat física, alimentació, salut 
 
Abstract 
Currently the existence of diseases such overweight or obesity has grown, a worrying             
fact mainly because it is also affecting children more and more. Thanks to several              
studies, which we will talk about throughout this work, we know that the main causes               
are the bad eating habits and insufficient exercise. 
 
Therefore, we will address the need to promote an active and healthy lifestyle during              
Elementary School with the aim of raising awareness especially among young people so             
that they have habits form an early age that will last throughout his life. 
 
Keywords 
Healthy lifestyle, overweight, obesity, physical activity, food, health 
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2.Introducció 

El tema del meu treball de fi de Grau d'Educació Primària es titula "L'alimentació i               

l'esport a les escoles". L'elecció d'aquest tema ha estat pel meu canvi de visió respecte a                

l'alimentació i a l'esport vers els anys. Quan era petita no era conscient de l'efecte que                

podria tenir en el meu benestar haver dut una bona alimentació i practicar esport              

diàriament. Ríos (2019) assegura que “fer exercici està relacionat amb la millora de             

l'ànim" (p.40) 

En la meva opinió considero que he començat a ser totalment conscient d'aquesta             

importància fa un parell d'anys enrere. La clau va ser l'època de l'adolescència, on com               

tots, allò que cerques és agradar a la resta i encaixar, és a dir, em va començar a                  

preocupar més el meu aspecte físic. Dur una bona alimentació, equilibrada i reduïda             

d'aliments processats, així com la realització d'activitat física diària ajuda moltíssim a            

sentir-se bé amb un mateix. Ríos (2019) promou que allò que ens diu l'evidència              

científica és que hi ha una clara relació entre el consum d'ultraprocessats i un major risc                

de depressió" (p.41). 

 

En el nostre món actual, és visible que cada vegada hi ha més sobrepès i obesitat, i                 

desgraciadament va en augment també pel que respecta als nins. Ríos (2019) explica             

que el sucre el consumeix de forma inconscient i descontrolada la major part de la               

població, especialment els nins" (p.43). Segons l'Organització Mundial de la Salut, el            

nom de nins i adolescents d'edats compreses entre els cinc i els dinou anys que               

presenten obesitat s'ha multiplicat per 10 en el món en els últims quatre decennis              

(Organització Mundial de la Salut [OMS], 2017) Tot i que és veritat, que per una part,                

hi ha molta consciència del tema, perquè per exemple: a les escoles es fomenta el dia de                 

la "fruita", els menjadors escolars tenen un menú equilibrat, o molts clubs esportius             

realitzen promocions a centres escolars; trobo també moltes mancances. 

 

Això és degut al ritme de vida imperant, provoca que els ciutadans sempre tinguem              

pressa, no dediquem el temps necessari per estar amb amics o família, fer hobbies que               
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ens agraden o simplement dedicar una mica d'estona per reflexionar. I tot això implica              

problemes greus com alimentació incorrecta o sedentarisme. A més de l'augment de            

productes processats en la nostra dieta. Fernández, Suárez, Feu, Suárez (2019) informen            

que el nivell d'activitat fisicoesportiva extraescolar de l'alumnat d'educació primària i           

educació secundària obligatòria és baix. L'escassetat d'activitat física, unida als dolents           

hàbits alimentaris, està provocant un augment del sobrepès i obesitat. 

 

Parlem de problemes greus perquè aquests factors sempre afecten la nostra salut. La             

Doctora Fiona Bull afirma que el sobrepès i l'obesitat han causat una crisi sanitària              

mundial que s'agreujarà en els pròxims anys tret que comencem a prendre mesures             

dràstiques (Organització Mundial de la Salut [OMS], 2017). 

 

Considero que aquest problema s'ha de començar a tractar des de la infància ja és més                

fàcil que les persones tinguin uns hàbits, si els comencen a adquirir des de petits. 

Per això, vull fer servir aquest treball per estar més informada del tema. Així aconseguir               

com a futura persona i mestra, la necessitat de promoure un estil de vida sa i actiu des                  

de petits, però també recalcar la importància de la continuïtat d'aquesta forma de vida.              

Ja que com assenyala la Dra. Bull (2017): és necessari reduir el consum d'aliments molt               

elaborats, amb alt contingut calòric i baix valor nutricional. A més, convé que els nins               

dediquin menys temps d'oci a activitats sedentàries i que inclouen l'ús de pantalles. Per a               

això, és necessari fomentar l'activitat física mitjançant l'esport i la recreació activa. 

 

 

 

2.1  Justificació 

Observant per tant, la societat actual podem veure que una gran part de la població és                

sedentària i s'alimenta seguint una dieta desequilibrada; problema que sobretot afecta la            

població més jove. La inactivitat física és un dels factors de risc de mortalitat a escala                

mundial i més del 80% de la població adolescent del món no té un nivell suficient                

d'activitat física (OMS, 2018). En conseqüència, considero una molt bona proposta per            

al meu treball de fi de grau realitzar un plantejament educatiu que fomenti un estil de                

4 



 
 

vida saludable per a l'etapa d'Educació Primària, que sigui significatiu per poder            

perdurar, ja que com menciona Ríos (2019) "els gens són els que <<carguen l'arma>> i               

els hàbits són els que << disparen>>; (p.68).  

 

 

 

3.Objectius 

Amb aquest treball vull: 

- Cercar informació sobre la situació de l’alimentació i l’esport a les escoles i             

extreure’n conclusions. 

- Promoure un estil de vida saludable, a través d’una alimentació correcta i la             

promoció de l’activitat física,  entre tota la comunitat educativa. 

 

 

 

4.Metodologia 

El meu treball tindrà una metodologia més teòrica, ja que faré una síntesi de la               

informació que ja hi ha respecte al tema. Primer, faré una definició de conceptes que               

considero necessaris. I, a més m'agradaria desenvolupar una sèrie de propostes que les             

escoles poden adoptar per promoure aquest estil de vida saludable entre els nins, les              

famílies i la comunitat educativa en general. 

 

 

 

5.Marc teòric 

5.1 Canvis en l’alimentació 

Ríos 2019 afirma "la societat i el menjar són inseparables, sempre han evolucionat i              

evolucionaran unides. Si mirem enrere, podem observar que tot augment demogràfic ha            

estat sempre relacionat amb l'obtenció d'aliments i especialment, amb el processament           

d'aquests. Gràcies a l'aplicació del foc en els aliments, vàrem poder obtenir nutrients             

d'alta qualitat, en bona quantitat i com una menor inversió d'energia. La hipòtesi que              
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plantegen els científics és que a mesura que succeeix aquest estalvi energètic en la              

reducció del tracte digestiu, part d'aquesta energia es destinava al desenvolupament d'un            

altre òrgan que canviaria el nostre destí com a espècie: el cervell. Aquesta evolució              

cerebral de l'Homo sapiens sobre la resta de primats es coneix com a revolució              

cognitiva, i aquesta marcaria l'inici de la nostra història. Ens hem anat adaptant a la               

nostra alimentació d'una forma més ràpida de la que podíem sostenir, la qual cosa ha               

passat i està passant factura en el present a l'hora de menjar. 

Després de la revolució cognitiva arribaria la revolució agrícola, fa dotze mil anys, que              

va facilitar altra explosió demogràfica gràcies al fet que la nostra dieta va millorar de               

forma quantitativa, tot i que no qualitativament. Per altra part, dependre d'un sòl tipus              

d'aliment, com un cultiu de cereals, ens va fer bastant vulnerables. 

Després tenim, dos segles enrere, la revolució industrial, passant d'agricultors a           

productors intensius de matèries primeres gràcies als avenços científics i tecnològics. 

I així arribem fins als nostres dies, amb la revolució informàtica i la globalització. 

Hem passat de consumir aliments a consumir productes elaborats, precuinats,          

transformats, en definitiva en ultraprocessats. I al mateix que a cada nova revolució han              

aparegut noves epidèmies. Epidèmies que no tenen forma d'infeccions o fams, sinó            

d'hàbits i opulència. Una epidèmia que ha propiciat l'aparició de les anomenades            

malalties no transmissibles (ENT), que maten a 41 milions de persones cada any".             

(Ríos, 2019, p. 11-12-13). 

 

 

 

5.2 Menjar real, bons processats i els ultraprocessats 

Com hem pogut observar, l’evolució de la nostra societat s’ha traduït en l’aparició de              

diferents tipus d’aliments: el menjar real, els bons processats i els ultraprocessats. 

 

Ríos, (2019).” El menjar real és el menjar al qual estem ben adaptats. És el que                

procedeix de la nostra natura i no ha sigut produïda ni tampoc alterada per la indústria.”                

(p. 21). Alguns exemples de menjar real poden ser les verdures, fruites, llegums, ous, o               

infusions… 
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Ríos, (019). "Els bons processats són aliments reals amb un processament industrial o             

artesanal beneficiós o innocu respecte a les seves propietats saludables."(p. 22) Entre els             

bons processats podem trobar l'oli d'oliva verge extra, pans integrals 100% o begudes             

vegetals sense sucres afegits. 

 

Ríos , (2019). "Els ultraprocessats són l'oposat al menjar real. Són preparacions            

industrials comestibles elaborades a partir de substàncies d'altres aliments o sintètiques,           

com diferents tècniques de processament i que el seu consum té efectes negatius per a la                

salut. Solen tenir cinc o més ingredients, i entre ells es troben els sucres afegits, les                

farines refinades, els olis vegetals refinats, els additius i la sal, "(p. 23). 

 

El problema es troba en el fet que en l'actualitat, el tipus de menjar que predomina són                 

els ultraprocesats, així Ríos, (2019) afirma "els ultraprocessats abracen gairebé el 80%            

dels comestibles que venen els supermercats, i en general, en el nostre entorn. (p. 24) 

Partearroyo,Laja,Varera-Moreiras (2019) també parlen que "el que és indubtable és que           

la dieta va fent-se cada vegada més salada i també més dolça, a causa de la incorporació                 

d'aliments molt processats i dels canvis en els hàbits dietètics. Concretament, en l'últim             

informe del consum de l'alimentació a Espanya (2017), elaborat pel Ministeri           

d'Agricultura, Pesca i Alimentació, hi ha una tendència cap a un consum de plats              

preparats, que s'ha incrementat en un 2,2% de l'any 2012. Dades preocupants, si es té en                

compte que les últimes investigacions científiques troben una relació entre el consum            

significatiu d'aliments processats amb una menor qualitat i densitat nutricional de la            

dieta, així com diverses patologies, com la hipertensió o el càncer en general. 

 

 

 

5.3 ENT 

Les “Enfermedades No Transmisibles” (ENT) són malalties de llarga duració l'evolució           

de les quals és generalment lenta. Aquestes malalties representen una vertadera           
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epidèmia que va en augment a causa de l'envelliment de la població i els estils de vida                 

actuals que accentuen el sedentarisme i la dolenta alimentació. 

Partearroyo,Laja,Varera-Moreiras (2019) asseguren que les malalties cròniques no        

transmissibles (malalties cardiovasculars, diabetis, hipertensió, dislipèmia, malalties       

respiratòries, obesitat i càncer), són, com a molt, la principal causa de mort en el món, i                 

el seu impacte augmenta contínuament, la qual cosa les converteix en un greu problema              

de salut pública. Concretament, la influència que la dieta i l'estil de vida tenen en               

l'aparició i desenvolupament d'aquestes malalties és molt elevada. 

 

 

 

5.4 Obesitat i Sobrepès 

Per obesitat o sobrepès entenem l'acumulació de greix en excés, la qual cosa perjudica              

la salut. Per mesurar-ho podem utilitzar l'índex de massa corporal (IMC). És a dir,              

agafem el pes d'una persona en kilograms i el dividim pel quadrat de la talla en metres.                 

Si una persona presenta un IMC igual o superior a 25 té sobrepès, i és obesa si el té                   

igual o superior a 30. 

 

 

 

5.5 Bulímia i anorèxia 

De les malalties sorgides dels dolents hàbits alimentaris no solament trobem el sobrepès             

o l'obesitat. També existeixen d'altres com l'anorèxia o la bulímia. I totes aquestes poden              

prevenir-se o millorar-se, entre altres coses, tenint un estil de vida saludable. Vicente             

(2002) explica que en el moment actual l'1% dels jóvens dels països occidentals estan              

afectats per Anorèxia Nerviosa, el 3% per Bulímia nerviosa i un 5% per trastorns de la                

conducta alimentaria inespecífics. Se sap que aquests trastorns no sorgeixen per una            

sola causa, sinó per diverses. Però, com ja hem dit un aspecte essencial és la prevenció i                 

aquesta engloba: treballar l'autoestima de les persones i l'acceptació pròpia i dels altres,             

tenir una dieta equilibrada, i promoure la pràctica de l'esport. 
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5.6 Publicitat 

Un factor que ajuda molt a estendre entre la societat estils de vida no saludables és la                 

publicitat. Especialment la publicitat en la televisió perquè és un dels mitjans de             

comunicació més estès, especialment entre els nins petits. 

Reyes, García i Téllez (2018) expliquen que els mitjans de comunicació tenen una             

capacitat de transmetre cultura i imposar hàbits, costums i valors; poden causar            

desequilibris i beneficis físics, psíquics i culturals; poden i han de formar el molts              

temes, i per descomptat en l'àmbit de salut. En un estudi que varen realitzar a Mèxic                

aquests, Reyes, García i Téllez varen concloure aquesta publicitat influïa en           

l'alimentació dels nins, perquè provocava que fos més dolenta, en el sentit que, per              

exemple, quan se'ls demanava als nins quines marques de menjar recordaven més, la             

resposta eren sobretot marques de menjars no saludables (Pizza Hut o Coca Cola). 

Aquest fet ens mostra que la publicitat no s'autoregula. 

Està clar que en la solució d'aquest problema tenim diferents participants que han de              

posar de la seva part: El primer és l'Estat que hauria de regular més quina publicitat és                 

apta i quina no. També tenim els pares dels nins que haurien d'estar atents de quina                

informació els arriba als seus fills i de ser així explicar-los la realitat que s'amaga               

darrere. I per últim, els publicistes i els anunciants haurien de tenir més responsabilitat              

social i ser conscients dels efectes negatius que poden tenir els seus anuncis. 

 

 

 

5.7 Alimentació saludable 

Segons l'OMS, una dieta saludable es defineix com aquella que permet l'assoliment d'un             

equilibri energètic i pes saludable; redueix la ingesta calòrica des d'aliments fonts de             

greix d'origen animal, sal i sucres lliures i augmenta el consum de fruites, verdures,              

lleguminoses, cereals integrals i llavors oleaginoses. 
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Com ja hem mencionat, l'alimentació ha anat sofrint modificacions deguts als canvis en             

la societat. Tronco-Pantoja (2019) refereix que entre els aspectes que generen una            

modificació alimentaria es troba la globalització, que mitjançant diverses polítiques          

comercials d'aliments ha afavorit la transformació de preparacions tradicionals o la           

substitució d'aliments com a part dels seus ingredients, introduint a més alguns aliments             

naturals o industrialitzats, com aliments sense processar o mínimament processats,          

ingredients culinaris processats, aliments processats i productes ultraprocessats, els que          

han contribuït a la ingesta dietètica obsogènica i han modificat la dieta en diverses              

comunitats. És important considerar que les dietes no són rígides o estàtiques, ja que              

l'avanç global unit a la urbanització i canvis demogràfics supediten la forma            

d'alimentació, la qual cosa comporta pèrdua de tradicions i provoca modificacions en la             

identitat cultural del menjar tradicional. 

Aquesta globalització, per tant, ha anat eliminant o reduint els menjars tradicionals.            

Partearroyo, Laja, Varera-Moreiras (2019) expliquen que el notable progrés que ha           

viscut Espanya en els últims quaranta anys, tant en l'àmbit econòmic com en la              

projecció internacional, ha suposat un canvi i una evolució en el patró de consum              

alimentari i estils de vida. Per tant, l'alimentació dels espanyols s'allunya cada vegada             

més del concepte tradicional. Troncoso-Pantoja (2019) mostra que el terme tradicional           

per a un aliment es refereix al fet que el seu consum es transmet de generació en                 

generació. A més, aquest autor conclou que les preparacions presenten com a producte             

base un aliment d'origen vegetal, por la qual cosa exhibeix una major aportació de              

vitamines i antioxidants amb una aportació reduïda de carns vermelles. Aquestes           

preparacions no incorporen sacarosa, aliments fregits ni intensificadors del sabor, cosa           

molt característica de la dieta a partir de mitjans del segle XX. 

Així, podem veure que el menjar tradicional pot ser oferit com a opció per a dur una                 

dieta alimentaria saludable, sempre que es respecti el fet que ha de ser variada i hem de                 

tenir en compte les quantitats. Com diu Troncoso-Pantoja(2019) un dels grans           

problemes de l'actualitat es presenta per uns augments dels volums o porcions dels             

menjars, que passa a ser un dels factors desencadenants de la malnutrició per excés. 
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5.8 Piràmide alimentària o de salut 

Soteras (2017) ens parla de la importància de tenir present les guies d'alimentació i la               

piràmide nutricional, en aquest cas, de la Societat Espanyola De Nutrició Comunitaria            

(SENC). Així a través d'aquesta ens mostra que un dels punts principals per a tenir en                

compte és que la nostra dieta ha de ser variada i equilibrada, sense oblidar-se de les                

quantitats i racions adequades. 

Aquesta piràmide, la imatge de la qual veurem més baix, explica entre altres coses,              

també alguns consells que ajuden a tenir una vida sana, i són: 

- S'ha de realitzar exercici físic cada dia, i un punt de referència molt bo per saber                

si ho estem fent correctament és dedicar-li una hora o fer 10.000 passos diaris. 

- Dur una vida sana també implica, tot i que moltes persones no ho sabem, estar sa                

mental i emocionalment. Hem de dedicar-nos temps i tenir temps per reflexionar            

tot allò que ens passa. Si no ens cuidem psicològicament, això es podria traduir              

negativament com l'existència d'hàbits negatius com ansietat i menjar         

compulsivament. 

- Tenir en compte que totes les persones som diferents. Cada persona ha de saber              

calcular que ha de menjar conforme allò que sol gastar. 

- S'han de prioritzar tècniques culinàries saludables com cocció al vapor, bullits,           

menjar a la planxa o al forn, i deixar de banda o per a ocasions especials les                 

fritades. 

- Hem de beure molta aigua, dones adultes al volant de 2 litres diaris i homes 2,5                

litres. 
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Soteras, A. (2017, març, día 29).Pirámide de la alimentación saludable. EFE           

SALUD. Recuperat de:   

https://www.efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de

-la-piramide-nutricional-senc-2015/ 

 

 

Solteras (2017) també ens informa mitjançant aquesta imatge que els aliments que hem             

de menjar diàriament són els que es troben en l'apartat de color taronja. És a dir, per una                  

part els hidrats de carboni (arròs, llegums, pasta...) i per l'altra fruites (3-4 peces al dia) i                 

verdures (2-3 vegades al dia). S'ha d'intentar menjar unes cinc racions al dia i              

preferiblement s'utilitzarà l'oli d'oliva per cuinar, ja que és més saludable que altres             

opcions que l'oli de gira-sol o la mantega. 
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En el següent nivell de la piràmide tenim els lactis (millor si adquirim les opcions               

semidesnatades i sense sucres afegits), la carn (les opcions més baixes en greixos són el               

pollastre o el gall d'indi, per exemple), el peix, els ous (millor sempre si es tracten d'ous                 

camperols) i els fruits secs (naturals, sense sals ni sucres afegits). 

 

I, l'última part de la piràmide mostra els aliments que menys han de formar part de la                 

nostra dieta, discriminant-los i reduint el seu consum al mínim possible. Un d'aquests             

aliments són les carns vermelles, processades o els embotits, i si els mengem és molt               

recomanable fer-ho amb guarnicions de verdures o hortalisses. Altres són els productes            

rics en sucre com brioixeria, llaminadures, menjar preparat com pizzes, snacks... Les            

begudes alcohòliques també s'han de deixar per a ocasions especials i millor si se'ls              

acompanya amb menjar. 

I per últim, si es vol afegir a la nostra dieta suplements nutricionals o alimentaris com                

vitamines o minerals sempre s'ha d'acudir a l'assessorament d'un professional que avaluï            

si de veritat els necessitem o no, i en cas afirmatiu que ens ensenyi quines quantitats i                 

freqüències ens fan falta. 

 

 

 

5.9 Activitat física 

Activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, amb el            

consegüent consum d'energia. Això inclou les activitats realitzades en treballar, jugar i            

viatjar, les tasques domèstiques i les activitats recreatives. A més de l'exercici, qualsevol             

altra activitat física realitzada en el temps d'oci, per desplaçar-se d'un lloc a un altre o                

com a part del treball, també és beneficiosa per a la salut (OMS, 2018). 

Un dels efectes beneficiosos per a la salut és que afavoreix les relacions socials. Moreno               

(2019) narra que "l'adolescència és una època en què les amistats són tan importants              

com un mateix, i realitzar un esport d'equip o amb amics ofereix una gran possibilitat               

d'enfortir els lligams amb la gent del teu entorn."(p.2). A més, també millora l'estat              

d'ànim, com diu Moreno (2019) "per a mi córrer és una teràpia mental. Mentre corro, o                

bé no penso en tot allò que em preocupa o molesta, o bé tot el contrari, em serveix per                   
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ordenar els pensaments les emocions... Sovint ho faig expressament, me'n vaig a córrer             

per millorar alguna qüestió que em fa nosa."(p.2). 

 

Segons Partearroyo, Laja, Varera-Moreiras (2019), a Espanya, en concret, el 27% dels            

adults i el 55,4% de la població infantil-juvenil no compleix amb les recomanacions             

internacionals d'activitat física, fet associat amb un marcat increment del sedentarisme.           

Concretament, a Espanya, s'estima que un alt percentatge dels nins i dels adolescents             

(48,4%) té conductes sedentàries, que són majoritàries durant els caps de setmana, cosa             

que ha propiciat, juntament amb l'inadequat comportament alimentari, que els països           

mediterranis es trobin en una situació alarmant, ja que expressen tasses de prevalença de              

l'obesitat elevades en nins i jóvens, i amb una preocupant tendència creixent. 

 

 

 

5.10 L’autocura i el descans 

En aquest apartat parlaré d'una sèrie d'activitats que hem d'incloure en el nostre viure              

per aconseguir estar sans. Vull cridar parlar també d'ells perquè considero que estan             

sobrevalorats, la gent no els dóna la importància que mereixen i així no se'ls dedica               

temps i queden en l'oblit. 

 

El primer d'aquests aspectes és l'autocura, és a dir, tot allò que una persona fa per                

preservar i millorar la seva pròpia salut sense el suport mèdic. Hem de conèixer-nos a               

nosaltres mateixos, saber que ens agrada i que ens fa bé i que no. Acceptar que som                 

humans i podem cometre falls i no martiritzar-nos per això. Llegir o veure pel·lícules              

que ens agraden, passar estona amb amics, família o persones que ens aporten coses              

bones a la nostra vida. Per tenir un entorn sa, el primer pas és treballar-se i estimar-se a                  

un mateix, acceptar que com totes les persones tenim coses negatives però també moltes              

positives. Estimar-nos tal com són. 

Hem d'aprendre a demanar ajuda si la necessitem perquè no naixem aprenent, ni pel que               

fa a qüestions acadèmiques com sumar, ni tampoc a saber cuidar-nos. Si veiem que              

qualsevol cosa en la nostra vida no funciona, hem de cercar ajuda en qualsevol àmbit:               
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mestres de repàs si no vas bé en qualque assignatura, psicòlegs si tens qualsevol              

problema que no saps solucionar i ningú del teu entorn sap com ajudar-te, nutricionistes              

si no saps i vols aprendre a menjar millor, etc. 

Uribe Jaramillo, T. M. (1999) explica que la cura d'un mateix no és solament la cura del                 

cos, sinó també de l'ànima. Per tant, la cura d'un mateix incloïa les cures del cos, els                 

règims de salut, els exercicis físics sense excessos i la satisfacció mesurada de les              

necessitats. A més, incloïa les meditacions, lectures, les notes que es prenien dels llibres              

o de les conversacions escoltades i la reflexió de les veritats que se saben però que cal                 

apropiar-se encara millor d'elles. Aquesta cura significa tenir por als excessos, l'escolta            

de les pròpies pertorbacions i tenir presents aspectes com les estacions, el clima,             

l'alimentació, l'estil de vida, perquè tots aquests poden pertorbar el cos, i a través              

d'aquest l'ànima. 

 

El segon aspecte és el dormir i descansar correctament. Com Bonet, R. i Garrote, A.               

(2012) un bon descans i un somni reparador són necessitats bàsiques de l'ésser humà i               

essencials perquè pugui gaudir d'un bon estat de salut. La dolenta qualitat del somni té               

repercussions negatives i afecta la correcta funcionalitat de la persona i la seva vida, les               

seves relacions socials... Entre els consells per tenir bons hàbits de somni podem             

mencionar: 

- Tenir un horari regular per aixecar-se i també per anar a adormir-se, tenint en              

compte les hores necessàries que s'han de dormir (8 hores). 

- Evitar fer migdiades sobretot molt prolongades. 

- Menjar a quantitat adequada abans de dormir, es recomana menjar frugalment           

per no tenir sensació de pesadesa, però mai quedant-te amb fam. 

- Fer exercici durant el dia. 

- Realitzar relaxacions abans de dormir. 

 

Seguridad y medioambiente (2014) també ens explica que cada vegada hi han més             

dades que relacionen la falta de somni amb l'obesitat o els trastorns del sistema              

immunològic. Per lluitar contra això hem d'acostumar-nos a prendre llum solar durant el             

dia, estar actius i moure's també. I ja, durant la nit hem de reposar. També parla de la                  
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necessitat de tenir una rutina, hàbits regular com els que hem parlat amunt d'aixecar-se i               

adormir-se sempre a la mateixa hora; però també menjar amb regularitat sense botar-se             

ni retardar cap menjar; fer exercici físic i millor si és a l'exterior i amb companyia. 

 

 

 

5.11 Salut 

Segons l'OMS podem entendre salut com un estat complet de benestar físic, mental i              

social i no solament l'absència d'afeccions o malalties. Per tant, en aquesta definició             

podem veure que salut no implica només el relacionat amb l'estructura del cos i el seu                

funcionament, sinó que va més enllà. Salut també implica com ens relacionem en els              

diferents contextos o com les persones expressen els seus sentiments. 

 

 

 

5.12 Doncs, quina és la situació? 

Així segons el que hem pogut anant veure sempre hi han hagut canvis en la societat els                 

quals han tingut com a conseqüència canvis en els estils de vida i en l'alimentació.               

Bàsicament, el que ha succeït és que abans gastàvem moltíssima energia per obtenir             

aliments, a causa del fet que érem recol·lectors i caçadors. El canvi a una vida sedentària                

va anar començant, en el moment en què ens convertirem en agricultors i ramaders,              

simplement perquè ja on ens havíem de moure tant, ara ens establíem en un lloc concret. 

Però el problema en el qual ens trobem a hores d’ara, va ser degut sobretot a la                 

industrialització i a la globalització. És veritat que han portat moltíssims beneficis            

(esperança de vida més llarga, més comoditats, comunicacions més ràpides i fàcils...),            

però com tot ha portat també aspectes negatius. Ara només hem d'anar al supermercat              

per obtenir menjar, tota la despesa calòrica d'anar enrere d'una pressa s'ha perdut. 

Tots els avenços que tenim avui dia han provocat un augment de la població mundial.               

També és molt perjudicial el model de vida imperant que es tracta bàsicament en              

intentar tenir de tot (encara que no em faci falta) perquè es veu "que així serè millor" la                  

qual cosa ens duu a la sobreproducció. Aquesta sobreproducció empitjora la qualitat del             
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menjar: no és el mateix una hortalissa que ha crescut de forma natural que una que ha                 

patit la influència dels químics; o la carn d'un porc criat amb hormones que la d'un porc                 

que s'alimenta de menjar real. Aquí es troba un punt important, els ultraprocessats, que              

com ja hem mencionat, són aliments que han sofrit diferents processaments els quals els              

converteixen en perjudicials per a la nostra salut. 

 

Retornant també a l'estil de vida, antany per desplaçar-nos havien de caminar... Tampoc             

hi havien telèfons, per la qual cosa les relacions eren més actives i reals. Ara, la gent es                  

passa el dia treballant (molts de treballs impliquen estar diverses hores asseguts), i             

fiquen com a excusa el poc temps per no dedicar l'estona que de veritat es necessita per                 

a fer exercici o preparar el menjar. 

Tot això ha creat o augmentat moltes malalties (ENT), les quals afecten cada vegada a               

més població (diabetis, obesitat, càncer...) i són les principals causes de mort en el món. 

 

Per combatre això tenim dos pilars bàsics, com diuen Cárcamo i Mena (2006):             

l’alimentació i l'activitat física influeixen en la salut, ja sigui de forma combinada com              

cada una per separat. 

- L'alimentació. Una alimentació correcta és aquella que ens dóna energia          

suficient i ens permet assolir un pes correcte. Per aconseguir una alimentació            

saludable, hem de tenir en compte una sèrie de condicions. El que hem de fer és                

que hem de seguir una dieta equilibrada i completa. Per això s'han de tenir en               

compte les proporcions, que variaran segons l'edat, sexe, altura, pes i quantitat            

d'exercici que es fa. Aquestes proporcions s'hauran de distribuir en els cinc            

menjars que s'han de fer durant el dia. Cárcamo i Mena (com va citar Olivares a                

1996) expliquen que l'ésser humà necessita cobrir un requeriment diari d’al           

voltant de 50 nutrients per a tenir un adequat estat nutricional i de salut, els quals                

s'obtenen consumint una alimentació suficient, equilibrada i variada. Alguns         

d'aquests nutrients són essencials, és a dir, l'organisme no pot produir-los i ha de              

rebre'ls a través de la dieta. 

Aquí podem incidir també en la importància de la recuperació o continuació dels             

menjars tradicionals. No tan sols per preservar els costums típics d'un lloc sinó,             
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pel fet que no inclouen productes ultraprocessats perquè quan es varen crear            

aquest tipus d'aliments no existien. 

 

-L'activitat física. És un moviment que provoca despesa d'energia. No només ens            

permet tenir el pes ideal, ni salut física, sinó també salut mental, ja que ens               

permet evadir-nos dels nostres pensaments i problemes. A més a més, ajuda a             

establir relacions socials, és evident que a tots ens és més amè fer exercici en               

companyia o molts d'esports impliquen saber treballar en equip. Com es diu en             

La isla misteriosa (2009) "l'home està fet per a la societat, no per a l'aïllament"               

(p.14). 

 

 

 

6.Estat de la qüestió. 

Està demostrat que dur bona alimentació, realitzar activitat física regularment i           

descansar adequadament són els pilars fonamentals per dur un estil de vida saludable.             

Ara parlarem de diversos estudis que recolzen aquesta afirmació i ens situen sobre com              

està el tema realment. 

 

Aranceta-Batrina, J.; Serra-Majem, L.; Foz-Sala, M.; Moreno-Esteban, B.; i Grupo          

Colaborativo SEEDO (2005). Prevalencia de obesidad en España. Unidad de Nutrición           

Comunitaria. Servicio Municipal de Salud Pública, 18, 4.o . 48013 Bilbao. Vizcaya.            

España. Varen fer un estudi per delimitar quina prevalença d'obesitat hi ha en Espanya,              

mitjançant estudis poblacionals en els darrers anys amb mesures individuals de pes i             

talla realitzats en àmbit nacional i en diverses comunitats autònomes. Es va dividir la              

població en tres grups diferents. Una vegada obtinguts els resultats trobem que el primer              

grup, és a dir, la població infantil i jove ( de 2 a 24 anys) té una prevalença de l'obesitat                    

del 13,9% i un 12,4% de sobrepès. A més en aquesta franja d'edat es va veure que                 

l'obesitat és més elevada entre els barons (15,6%) i més baix entre les dones (12,0%),               

trobant les taxes més elevades entre els 6-13 anys per ells, i els 18-24 anys entre elles. 
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Pel que fa al segon grup, la població adulta (dels 25 als 64 anys), hi ha encara una                  

prevalença de l'obesitat del 15,5% entre els 25 i 60 anys, sobretot en dones (17,5%) que                

en barons (13,2%). I el sobrepès en aquesta franja d'edat el trobem en un 39,2% afectant                

més a homes (46,4%) que al sexe femení (32,9%). 

L'últim grup de mostra d'aquest estudi són els vells (persones de més de 65 anys),               

presenta un increment molt gran de l'obesitat 35% ( 30,9% homes, 39,8% dones). Crida              

molt l'atenció que aquesta malaltia afecta més a la població anciana no            

institucionalitzada (36%), que als que sí que estaven institucionalitzats (21%). 

Una de les conclusions d'aquest estudi és, com ja hem anat mencionant, que entre els               

grups de risc de patir sobrepès o obesitat tenim la franja d'edat d'entre els 6 als 13 anys                  

(sobretot nins), però també les dones de més de quaranta-cinc anys. 

 

Devís, J.; i Cantera, M.A. (2002). La promoción de actividad física relacionada con la              

salud en el ámbito escolar. Apunts: Educación física y deportes nº67 pàgs. 54-63. En              

aquest article es mostren propostes per a promocionar un estil de vida actiu en l'àmbit               

escolar, i nosaltres ens centrarem ara en l'apartat que parla de l'estudi que es va fer en                 

adolescents escolars d'entre 12 i 18 anys a la província de Terol sobre els seus nivells                

d'activitat física. Aquest estudi va investigar els nivells d'activitat física de 367            

adolescents que cursaven educació secundària, a través de diversos qüestionaris (dos en            

hivern i dos en primavera) se'ls demanava tot el tipus d'activitat física que duien a terme                

(molt lleugeres, lleugeres, moderades i vigoroses). Una vegada es tenien els qüestionaris            

es calculava la despesa d'energia de cada nin. Així, varen concloure que un 57,2% dels               

jóvens eren actius o moderadament actius mentre que un 42,8% eren inactius o molt              

inactius. També es va deixar veure que, com s'ha anat explicant, en aquesta edat els nins                

realitzen més activitat física (21,2% de les nines varen assignar-se com actives vers el              

45,2% per als nois). 

 

Elizondo-Armendáriz, J. J; Guillén Grima, F.; i Aguinaga Ontoso, I. (2005). Prevalencia            

de actividad física y su relación con variables sociodemogràficas y estilos de vida en la               

población de 18 a 65 años de Pamplona. Rev Esp Salud Pública Vol. 79, N.º 5. Aquest                 

és un altre article que també va fer un estudi per saber quin nivell de prevalença del                 
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sedentarisme hi havia en la població de Pamplona en edats compreses d'entre els 18 als               

65 anys, com també per tenir consciència de quins són els factors que més influeixen en                

el sedentarisme. Com en l'anterior estudi (875 individus), també varen utilitzar           

qüestionaris on es demanaven aspectes com el nivell d'activitat física o el consum             

d'alcohol o tabac. Els resultats varen ser que fins a un 76,6% de les dones tenien un estil                  

de vida sedentari, i un 56,7% els homes. I, aquests hàbits van incrementant-se amb l'edat               

en ambdós sexes, 80,3% per als homes i 86,3% en les dones. També es mostra que com                 

s'ha vist en altres estudis, el problema s'agreuja entre les edats compreses dels 55 als 65                

anys i en persones amb estudis primaris. 

 

Aquest problema mundial afecta en gran part perquè la població no té consciència.             

Desgraciadament, la majoria dels països prefereixen invertir sous en empreses en           

comptes d'ajudar a prendre consciència del tema. Això queda reflectit en Morales            

Rodríguez, F. A.; Berdonces Gago, A.; Guerrero Anarte, I.; Peñalver Moreno, J. P.;             

Pérez Ramos, L.; Latorre-Moratalla, M. L. (2017). Evaluación de los anuncios de            

alimentos procesados y ultraprocesados en la televisión en España, aplicando el modelo            

de Semáforo Nutricional de Reino Unido. Revista Española de Nutrición Humana y            

Dietética, pàgs 221-229. Es tracta d'un estudi fet per avaluar quin tipus d'anuncis             

prevalien més en les televisions espanyoles. Per dur a terme això, durant el mes d'abril               

de 2016 es va fer un estudi observacional dels anuncis de les cadenes de televisió amb                

més audiència a Espanya (Telecinco, Antena 3, la Sexta i Cuatro) així com un programa               

exclusivament per a nins (Boing). Es varen gravar programacions de manera aleatòria            

(69,5 hores) durant les hores de més audiència dels canals. Al final es varen identificar               

2.616 anuncis d'aliments, dels quals 514 (19,6%) eren aliments processats o           

ultraprocessats, és a dir, 1 de cada 5 anuncis. És molt trist el fet que va ser el canal                   

Boing el qual, tot i ser un d'aquests canals que menys té anuncis, es va col·locar en                 

segon lloc pel que fa a l'existència d'anuncis de productes ultraprocessats i processats;             

situant-se en 2 de cada 5 anuncis. 

 

 

7.Desenvolupament de la proposta 
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A l’hora de realitzar la proposta he volgut tenir de model diversos programes que he               

anat trobant i que m’han agradat i cridat l’atenció. 

El primer és el programa Thao (Think Action Obesity) creat el 2006 per frenar el               

creixement i expansió de l'obesitat infantil promovent estils de vida saludable           

(alimentació equilibrada, activitat física regular, hàbits adequats de descans...) entre          

famílies i els nins de 0 a 12 anys. 

La metodologia de Thaos segueix 3 eixos: 

- Acció: realitza diferents activitats amb l'ajuda del municipi i els agents locals. 

- Avaluació: per millorar el programa s'avalua l'IMC dels nins i nines i es fan              

qüestionaris sobre hàbits alimentaris i activitat física. 

- Comunicació: es reforcen les accions del programa amb missatges positius. 

 

Cada Thao comença a un municipi gràcies al seu alcalde, un coordinador local Thao i a                

la participació de diversos sectors socials. També compta amb suport nacional, que            

possibilita la programació d'aquest nacionalment, la formació de l'equip local, les           

propostes i el material. 

 

Les accions d'aquest programa es fan en cada sis mesos o curs escolar on es destaca una                 

activitat o un grup d'aliments concrets a partir dels quals es desenvolupen activitats o              

materials. Per exemple la temàtica de Setembre-Desembre de 2010 va ser pescat i             

marisc. 

Entre els aspectes que fan que Thao funcioni podem mencionar que és a llarg terme,               

compta amb suport nacional i de tot el municipi i participen experts. 

Com ja hem mencionat, Thao avalua anualment l'obesitat i sobrepès dels nins del             

municipi i els compara amb dades generals. Les famílies dels nins que sofreixen aquesta              

malaltia reben una carta on se'ls recomana una visita al pediatre per ajudar-los a              

superar-ho. 

Aquí tenim una foto d'una taula que mostra un dels últims estudis de Tao. 
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Thao (2014-2015). Prevalença de sobrepès i obesitat infantil. Recuperat de:  

https://normasapa.com/como-referenciar-imagenes-figuras-segun-las-normas-apa/ 

 

 

El segon programa s’anomena Estratègia NAOS (Nutrició, Activitat Física i Prevenció           

de l’Obesitat) i des de 2005 lluita contra les malalties no transmissibles com l'obesitat,              

fomentant també un estil de vida saludable i la pràctica d'esport. 

NAOS prioritza les seves mesures que van dirigides a nins, adolescents i als grups              

socioeconòmics més vulnerables. Opta també sobretot, per la promoció d'informació          

permeten així que la gent prengui decisions més saludables a l'hora de fer la compra, per                

exemple. 

Aquest programa també fa una avaluació i estudi del sobrepès per veure la prevalença              

d'aquesta malaltia i també tenir un control del programa, és a dir, veure si està ajudant o                 

no. 

Una de les grans aportacions de NAOS és la seva piràmide on explica recomanacions de               

consum dels diferents aliments així com de l'exercici físic que s'ha de realitzar. 
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Estratègia NAOS. Piràmide NAOS de la Estratègia NAOS (AESAN). Recuperat de: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAO

S.htm 

 

La informació general que podem extreure d'aquesta piràmide és que a allò que hem de               

dedicar menys temps és a activitats sedentàries o menjars com llaminadures. Després,            

allò que hem de fer durant la setmana és realitzar algun esport i menjar aliments com                

peix, llegums o fruits secs. I ja, cada dia hem de fer 30 minuts d'activitat física i hem                  

d’ingerir aliments com fruita o verdures, així com veure entre 1 o 2 litres d'aigua. 
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NAOS també disposa d’un apartar en la seva web anomenat “EDUCA NAOS” on hi              

han gran quantitat de recursos com documentació, vídeos, fullets, jocs; que mestres,            

nins o famílies poden utilitzar en el seu dia a dia. 

 

 

Per tant, en la creació d'aquesta proposta hem de tenir en compte una sèrie de punts.                

Primer de tot és que és importantíssim conèixer els hàbits de la població a la qual va                 

dirigida. Així és que es podria dur a terme en una escola, però per classe. És a dir, cada                   

tutor podria programar una reunió amb les famílies dels nins de la seva classe per iniciar                

el punt de partida, és a dir, conèixer-se. 

 

Clar abans d'això s'han d'establir objectius, metodologia, recursos i materials          

disponibles. Aquest fet es treballaria en el Projecte Educatiu del Centre (PEC). S'hauria             

de tenir en compte, si per exemple algun pare/mare/familiar d'algun alumne és dietètic,             

esportista, metge, i així podria dur a terme xerrades per al centre i la comunitat               

educativa en general. Explicant perills i beneficis d'un estil de vida saludable, i consells              

per aconseguir-ho. 

 

El tercer pas seria establir fins a quin punt volen involucrar-se els pares, perquè tots               

sabem que no tots voldran participar, o no disposen dels mitjans, perquè és real que els                

productes ultraprocessats són desgraciadament més barats que els productes reals. 

 

Així a començament a les primeres reunions de pares amb els tutors se'ls informarà del               

projecte que es vol a dur a terme a l'escola. I els pares que volen ajudar s'apuntaran a                  

una llista per així anar programant activitats o xarrades que ells poden fer sobre              

l'alimentació o l'esport als nins. També al començament del curs el centre es pondria en               

contacte amb identitats esportives per veure si volen fer promocions dels seus esports             

d'una durada més llarga de la normal (no només un parell de sessions com és l'habitual). 

A partir d'aquí s'establiran les dates on aquestes persones aniran anant al col·legi.             

S'intentarà que almenys siguin unes dos per mes. Cada xarrada haurà d'anar            

acompanyada d'una activitat, taller o reflexió. 
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Pel que fa a cada classe, cada tutor establirà que vol treballar amb els nins pel que fa a                   

respecte al tema, intentant relacionant-lo amb allò que estan treballant i les experiències             

dels nins perquè així puguin ver la connexió amb la realitat. 

Mesures que podem incloure dins la vida a classe: 

- Els deures dels nins podem ser ajudar a fer la llista de la compra per casa                

setmanalment. 

- Si l'escola treballa per tallers/racons, i existeix el racó de cuina, aquest estarà             

enfocat a fer receptes saludables. 

- En treballar el Bloc 3 de matemàtiques (Mesura) podem fer servir productes de             

menjar reals, per treballar amb les etiquetes que ens informen de les quantitats             

dels diferents ingredients, valor energètic, etc. 

- Una vegada al mes, un esport diferent podria venir a fer promocions. Ja sé que               

això se sol fer, però com és un mes sencer, es pot aprofundir més en l'esport en                 

qüestió. 

A final de curs es dedicaria una setmana entera només a aquest tema. Tota la setmana                

dedicada a agrupar tots els coneixements que hem guanyat vers el tema per poder              

exposar-los per l'escola. I l'últim dia, fer unes portes obertes per tota la comunitat              

educativa, on hi hagin activitats esportives i tallers fomentant aquest estil de vida. 

 

D’acord, ara que tenim una idea general del projecte. Explicarem més detalladament            

allò que es podria fer cada mes si féssim aquesta proposta en un curs escolar. 

 

Setembre. Com ja hem dit aquest mes es dedicaria a establir contacte amb les famílies               

per veure quines poden col·laborar fent xerrades o activitats per conscienciar. Els            

pares/mares o tutors dels nins que pugin i vulguin col·laborar s'apuntarien en una llista              

amb el tema del qual parlarien (salut, alimentació, beneficis de l'esport, qualsevol            

activitat o excursió...) i es fixaria ja la data o dates en la qual ells vindrien a l'escola. Es                   

pretén, que almenys vingui una vegada al mes una persona per fer una activitat. 

El segon punt de contacte són les identitats o clubs esportius, se'ls donaria informació              

sobre el projecte i també se'ls apuntaria a un llistat i se'ls assignaria un mes per a                 

treballar amb ells. Necessitem al voltant de quatre diferents, ja que he pensat dedicar              
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cada mes a un tema diferent, intercalant un mes dedicat a un tipus d'aliment amb un                

altre dedicat a un esport, per exemple: Setembre (organització de la proposta+ creació             

del meu diari de salut), Octubre (fruita), Novembre (natació), Desembre (verdures),           

Gener (gimnàstica), Febrer (llegums), Març (atletisme), Abril (lactis), Maig (handbol),          

Juny (setmana de l'alimentació i de l'esport). 

El tercer i últim punt que tractarem en aquest mes de setembre seria a escala individual                

de classe, és a dir, cada tutor amb els seus alumnes hauria de crear "El meu diari de                  

Salut". És un diari que es crearà amb cartolines, el qual els alumnes podran decorar al                

seu gust, però allò que tots hauran de tenir en comú és la definició d'una sèrie de                 

conceptes necessaris (Salut, activitat física, ENT, alimentació saludable, menjar real,          

bons processats, ultraprocessats, obesitat i sobrepès). Aquests conceptes es definiran          

amb l'ajuda i coneixements dels alumnes i adaptant-los a cada nivell educatiu. Després             

s'explicarà als alumnes que aquest diari servirà per apuntar allò que han menjat i quina               

activitat física han fet cada dia (poden explicar-ho com ells vulguin, utilitzant            

fotografies també serveix). Considero que és una molt bona oportunitat d'anar ficant            

consciència encara que sigui indirectament, entre els alumnes i les seves famílies, d'allò             

que estan menjant i fent cada dia, perquè no s'avalua ni positivament ni negativament,              

només és una recopilació d'informació del seu estil de vida. A més, aquest diari també               

servirà per anotar les informacions de treballs o activitats que es faran sobre el projecte. 

 

Octubre. Com ja hem dit, aquest mes sirà el mes de la fruita. Com en el curs s'ha de                   

treballar moltíssimes més coses, es dedicaran més o menys tres dies específics del mes              

(poden ser cada divendres, per exemple), a tractar temes específics del nostre diari de              

salut; però ja sabem que això no és exacte dependrà de diferents factors, com el ritme de                 

treball de cada classe. (Podeu pensar que és poc temps, però no perquè ja sabem que els                 

alumnes han d'anotar cada dia coses en el seu diari). El primer dia es donaran a conèixer                 

beneficis de la fruita, no només pel mestre, sinó que els alumnes també hauran de               

buscar informació i compartir-la amb la resta. Entre les coses que els nins haurien              

d'aprendre de la fruita és, com ens explica Hernández (2020), que ens aporta aigua,              

vitamines, minerals i fibra beneficiosos per a l'organisme; ajuda a lluitar contra            
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malalties com el sobrepès, el càncer o problemes cardiovasculars; o que faciliten el             

correcte funcionament de l'aparell digestiu. 

El segon dia sirà el dia de la recepta, cada alumne haurà de portar una recepta que haurà                  

fet a casa i explicat en el seu diari, on l'ingredient més important i principal sigui la                 

fruita. És una bona manera de donar a conèixer també diferents cultures perquè sabem              

que tenim alumnat molt heterogeni en aquest sentit. 

És molt important que el mestre també tingui el seu propi diari i faci les activitats, com                 

aquesta de portar un plat i recepta, perquè és molt positiu donar exemple als alumnes i                

compartir les mateixes vivències, i com ja sabem, el tema de salut també s'oblida entre               

adults així que a més d'un els vindrà bé. 

El tercer dia sirà un intercanvi d'experiències: parlar si a partir d'això he començat a               

menjar més fruita, si he descobert noves formes d'introduir aquest aliment en la meva              

dieta, quina recepta dels meus companys m'ha agradat... 

 

Novembre. Seguirem la metodologia utilitzada en el mes d'Octubre. He ficat el nom             

d'uns esports, però aquests variarien segons la disponibilitat dels clubs esportius. Idò, el             

primer dia serà dedicat a conèixer la natació. He elegit aquest esport perquè el considero               

molt complet, també perquè és essencial que els nins aprenguin a nedar. El punt de               

partida seria saber què és la natació i segons la Real Acadèmia Espanyola (1997) es               

tracta de l'acció i efecte de nedar, entenent nedar com "traslladar-se en l'aigua ajudant-se              

dels moviments necessaris sense tocar el sòl ni altres suports". Com també conèixer els              

diferents estils de natació (crol, papallona, esquena, i braça). A més a més, entre els               

beneficis de la natació trobem que afavoreix la circulació de la sang, millora la              

respiració, redueix el mal d'esquena, ajuda a alleuja l'estrès i a relaxar-se, o que en               

practicar-la exercitem tot el cos sencer. 

El segon dia es faran activitats d'aquest esport, plantejades amb l'ajuda del esportiu i              

dels professionals que treballen amb ell. 

Tercer dia, intercanvi d'experiències: coses de la natació que no sabia, si algú s'ha              

animat a puntar-se a aquest esport, etc. 
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Desembre. El mes de la verdura. Com ja sabem el primer dia es tractarà a conèixer                

aquest tipus d'aliment. No podia faltar aquest tipus d'aliment en la proposta perquè és un               

dels que més vitamines i minerals ens aporta, però també un dels que més costa que els                 

nins mengin. Es pretendrà sobretot ensenyar que les verdures vénen molt bé per fer de               

guarnició als plats i que és millor que menjar patates fregides per exemple. I també               

donar-los a conèixer diferents formes de menjar-les com, per exemple a través de             

cremes, purés (de carabassa, pastanaga...), salses (guacamole, hummus) o batuts. El           

segon a veure i tastar quines receptes a fet cada alumne i mestre de la meva classe. I el                   

tercer intercanvi d'experiències. 

 

Gener (gimnàstica). S'intentarà que l'elecció dels esports sigui una a mica variada,            

sobretot per ajudar a eliminar prejudicis que assignen diferents tipus d'esport a un sexe,              

com per exemple el futbol per als nois o la gimnàstica per a les noies. Com menciona                 

Mauro (2017/18) la gimnàstica rítmica és un esport estereotipat pel fort vincle cap a la               

dona, però també són molts els homes que la practiquen. I com ja sabem, el primer dia                 

serà per conèixer aquest esport: com explica Mauro (2017/18) la gimnàstica rítmica            

combina la música amb exercicis gimnàstics sincronitzats. Es caracteritza per la           

sensació d'harmonia i la suavitat dels seus moviments, un detall que fa que sigui un dels                

esports més visuals i estètics. Aquesta modalitat esportiva, que consisteix a realitzar            

coreografies perfectament coordinades, es pot realitzar tant de forma individual com en            

grup. A més, cal destacar que és un esport molt complet, ja que afavoreix l'elasticitat, la                

flexibilitat i enforteix els músculs. Ruiz (2017) també ens informa que un fet essencial              

per a fer gimnàstica rítmica és l'expressió corporal, que ens permet comunicar-nos de             

forma no verbal i treballar la creativitat, les habilitats motrius bàsiques, i la coordinació.              

I també que en aquest esport es poden servir cinc aparells diferents (pilota, corda,              

maces, cinta, cèrcol). 

El segon anar a la institució esportiva dedicada a ell i fer allí activitats. I per últim                 

compartir experiències sobre aquest. 

 

Febrer (llegums). Els aliments que he seleccionat són els que considero que la gent sol               

menjar menys o als nins els costa més. Per tant, si es donen a conèixer diferents formes                 
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de menjar-los el seu consum augmentarà, perquè segur que d'alguna forma o una altra la               

gent trobarà la recepta on aquest tipus d'aliment li vengui de gust. Jo per exemple, de                

petita no m'agradaven molt els llegums, però si hagués conegut l'hummus (de cigrons,             

llenties, mongetes...) estic segura que hi hauria menjat més de petita. Per tant, primer dia               

es donen a conèixer els llegums, i com que ens mostren Cuevas i Arrate (2019): "aquest                

grup d'aliments, en el qual s'alineen, cigrons, mongetes, llenties i soia, és considerat             

com un dels més complets des del punt de vista nutricional. A més de la seva elevada                 

proporció de proteïnes i hidrats de carboni complexos i del baix contingut en greixos              

que contenen, resulten riques en fibra alimentaria, la qual cosa significa que posseeixen             

un important poder saciant". A més, també se'ls mostrarà altres formes de menjar-los,             

com menciono anteriorment, com és a través d'amanides, pastes, hamburgueses,          

sopes...El segon són les receptes que ha portat cada alumne i com les ha fet. I per últim                  

intercanvi d'experiències. 

 

Març (atletisme). Seria fantàstic que aquest sigui un dels esports que estigui en la nostra               

proposta, perquè la gent es pensa que aquest esport consisteix en només a córrer              

(Gratacós (2020) mostra que l’atletisme és un esport que abasta nombroses disciplines            

agrupades en carreres, salts, llançaments, proves combinades i marxes) i així es podria             

mostrar la falsedat d'aquesta afirmació.  

La metodologia síria mateixa que l'empleada amb els altres esports. 

 

Abril (lactis). Proposta d'aliment molt important per diverses raons. Una és que la gent              

es pensa que només es pot consumir a través de gots de llet o iogurts. I no és així, tenim                    

milions de receptes i un món enorme per descobrir (batuts, postres, gelats, casolans,             

pastissos, pasta...). 

La segona raó és que hi han moltes persones que són intolerants a la lactosa, i és una                  

forma de conscienciar també en aquest tema i de conèixer quines variables i altres              

solucions o receptes tenen aquestes persones a l'hora de menjar. 

 

Maig (Handbol). Gran importància d'introduït també esports col·lectius i d'equip perquè           

com hem anat explicant al llarg del TFG, l'ésser humà és un ésser social i l'esport ajuda                 
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a relacionar-se i crear vincles. Estaria molt bé que s'elegissin altres esports d'equip que              

no fossin solament el futbol perquè aquest és molt conegut, i potenciar d'altres com el               

bàsquet, rugby, etc. A més, l'handbol aporta moltes coses beneficioses com diu Navarro             

(2010) l'handbol reuneix un gran valor educatiu des de diferents perspectives:           

cognitivament es plantegen contínuament situacions que provoquen en el jove practicant           

l'elecció entre els diferents elements tècnics i els diferents procediments tàctics per            

donar la millor solució a una situació de joc determinada; quant al valor psicològic, cal               

recordar que en l'handbol, a més del respecte i esportivitat amb l'adversari; a nivell              

motriu conté i desenvolupa la major part de les habilitats motrius. 

 

Juny (setmana de l'alimentació i de l'esport) Com al mes de juny hi haurà molt de                

treball perquè s'apropa final de curs, es dedicarà la primera setmana a tancar aquest              

projecte. Des de dilluns a dijous cada classe haurà de preparar tot allò que vulguin               

ensenyar a les portes obertes de divendres. 

Divendres, els clubs esportius amb els quals hem treballat vindran i faran activitats a              

l'escola durant tot el matí. A més, pares o mestres també podran dur a terme diferents                

activitats si ells volen. També cada alumne portarà i preparà la recepta o receptes que               

més li hagin agradat de les vistes durant el curs, així evitarem el típic picotejo que se sol                  

preparar quan venen les famílies de visita amb menjar ultraprocessats com patates frites             

o brioixeria. 

 

Com ja s'ha explicat, aquest és el projecte general que es duria a terme dins l'escola.                

Però, després cada aula ho pot treballar més o menys, depenent dels interessos dels              

alumnes i de com en sentint i la seva motivació vers el tema de salut. Altres idees que                  

considero molt bones i que es podrien dur a terme són: 

Els alumnes poden explicar quin esport fan als seus companys. Detenint-se en aspectes             

com: quant de temps porten practicant-lo, per què els agrada, com se senten quan ho               

estan realitzant... 

Fer un mural sobre el menjar típic de cada estació de l'any. Això permetria reforçar els                

mesos (gener, febrer, març....) i les estacions (tardor, hivern, primavera i estiu). Com             

també de fer entendre als nins que alguns aliments no estan sempre disponibles o estan               
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millors en alguns mesos de l'any, per exemple en maig entre les fruites de temporada               

destacaríem el meló, les cireres o els albercocs. 

Fer un concurs de masterchef. Això es podria dedicar a fer sobretot, si com ja he dit,                 

l'escola en qüestió tingués racons o tallers. Els alumnes tindrien la possibilitat a més de               

passar per diferents rols (cuiner i membre del jurat). 

 

 

 

8.Conclusions 

La base d’un estil de vida saludable es troba en els aliments que ingerim. Un nin tot sol                  

no sabrà com dur a terme una dieta equilibrada, per això, pares i mestres tenen               

l’obligació de formar-los en aquest tema. Si aconseguim que els nins es preocupin i              

sàpiguen la gran quantitat d’opcions que tenen a l’hora d’elegir menjar, quan siguin             

majors ja siran “experts” en el tema. 

A més, la promoció d’una alimentació saludable no ha de ser treball només d’un parell               

de persones, sinó que l’Estat hauria de promoure polítiques per educar a la societat, ja               

que es tracta d’un problema de salut pública. Com defensen Cárcamo i Mena (2006)              

aquesta política hauria e propendir a una comercialització i publicitat que descoratgi els             

missatges que promouen pràctiques alimentàries no adequades o la inactivitat física,           

promovent els missatges positius i propicis per a la salut; reforçant la lectura             

d’etiquetatge nutricional per part de la població, considerant que els consumidors tenen            

dret a una informació exacta, estandarditzada i comprensible sobre el contingut dels            

productes alimentaris per a facilitar la presa de decisions saludables. 

 

Ja sabem que molts productes fiquen en els seus logos que són saludables, o que no                

contenen sucre. Però després, en les “lletres petites” veiem la realitat. El govern hi              

hauria de sancionar aquest tipus de publicitat que serveix per vendre més , com també               

promoure l’ensenyament a la població del fet que ha de llegir les etiquetes a l’hora de                

fer la compra. 
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En aquesta imatge que es titula “piràmide de l’activitat física” mostra les diferents             

activitats que hem de dur a terme per tenir una vida saludable i activa. 

 

 

Fundación Española del Corazon (2018). Pirámide la actividad física para una vida            

más saludable. Recuperat de:    

https://fundaciondelcorazon.com/ejercicio/conceptos-generales/3151-la-piramide-d

e-la-actividad-fisica.html 
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Així fent una mirada cap enrere a aquest treball no puc tenir més clar que les etapes                 

primerenques és on boixos i boixes comencen alguns dels seus aprenentatges més            

importants; tant és així que és el moment idoni per adquirir hàbits saludables pel que               

respecta al seu estil de vida (alimentació i activitat física). Aquests hàbits es transmetran              

sobretot a través dels docents i la família, ja que són els primers models que prenen                

aquests per a imitar, com també les persones que formen part de les seves primeres               

relacions. Partint d'aquest punt, som nosaltres, els adults els que ens hem d'adonar i              

formar-nos sobre bons hàbits de salut, per ser capaços de promoure'ls adequadament i             

ser bons exemples a seguir, ja que els nins repetiran tot allò que veiem que fem. 

 

Cal destacar, com vaig explicar a la introducció del treball, que aquest tema va guanyant               

importància perquè ENT's com l'obesitat estan acceptant cada vegada a més persones.            

Però crida també molt l'atenció que aquest tipus de malalties no aturin d'anar apareixent,              

i això ens diu que és perquè les famílies i la societat no són totalment conscients dels                 

efectes nocius d'una alimentació desequilibrada i del sedentarisme. 

 

Per tant, en el present treball he volgut dur a terme una proposta per intentar ficar                

aquesta consciència entre la població que la dugui a terme. Perquè allò que em dóna fe                

ver aquest problema mundial és que té solució, la gent pot canviar els seus hàbits               

alimentaris i estils de vida a través del coneixement i de l'educació en el tema. 

 

Així que respecte als objectius deu meu treball de fi de grau, els quals eren: a) cercar                 

informació sobre la situació de l'alimentació i l'esport a les escoles i extreure'n             

conclusions; i b) promoure un estil de vida saludable, a través d'una alimentació correcta              

i la promoció de l'activitat física, entre tota la comunitat educativa. Sí que considero que               

els he aconseguit però el problema és que per assolir-los completament es necessita             

l'ajuda de tota la comunitat educativa com hem anat dient. 
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Això sí, sabem que la clau perquè els jóvens aprenguin a menjar saludablement i              

aconsegueixin tenir uns bons hàbits, necessitem un treball cooperatiu de diferents agents            

i de la societat però sobretot del treball en equip de docents-famílies, ja que són les                

persones que més comparteixen hores i vivències amb els petits. Per tant, també sóc              

conscient que per molt que es treballi a classe tot això, mai funcionarà al 100% si no                 

tenim el suport de les famílies, perquè tot allò s'ha de transmetre a tots els àmbits que no                  

formen part de l'àmbit escolar. 

 

Per concloure, aquest treball m'ha ajudat a adonar-me de diferents aspectes. Un d'ells és              

que organitzar les coses és necessari perquè surtin bé, com també que necessiten temps,              

esforç i dedicació. 
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