Guia de l’exposició

Menja bé,
tu hi guanyes!

Àrea de Salut Pública
i Consum

L’exposició «Menja bé, tu hi guanyes!»
ha estat dissenyada per tal de promoure
els hàbits alimentaris saludables entre la
població infantil. L’objectiu és proporcionar
un conjunt d’informacions a les persones
assistents, que els permetin aprendre com
seguir una alimentació saludable.

© de l’edició: Diputació de Barcelona.
Octubre 2009
Coordinació i edició:		
Direcció de Comunicació de la Diputació
de Barcelona.
Coordinació tècnica:			
Àrea de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona. Unitat de Promoció
de la Salut
Disseny gràfic, correcció i maquetació:
DVA
Dipòsit legal:
www.diba.cat/salutpublica

L’exposició s’adreça a nens i nenes en
edats compreses entre els 8 i els 12
anys. S’ha optat per un discurs expositiu
transmès en un llenguatge que els resulti
familiar. D’aquesta manera, l’ambientació
dels plafons correspon a un ambient
domèstic, precisament amb els espais
que estan vinculats a l’alimentació i el
lleure. La producció audiovisual compta
amb un grup d’infants d’aquestes edats
com a protagonistes, i els jocs interactius
permeten reforçar els continguts de forma
lúdica i es poden utilitzar (igual que el
vídeo) en un context posterior a la visita.
Amb aquest objectiu es faciliten còpies
d’ambdues produccions.

Contingut teòric previ a la vista

Importància de l’alimentació i la nutrició en
l’etapa escolar
Una alimentació adequada durant l’etapa escolar
és un factor clau que determinarà, en gran mesura,
la salut que tindrem en la nostra etapa adulta. A
més, alimentar-se bé contribueix a garantir una
infància amb energia, vitalitat, bellesa, intel·ligència
i alegria. Des de la perspectiva de la salut, doncs,
una alimentació saludable i la pràctica habitual
d’exercici físic afavoreixen que gaudim d’una
bona salut, mentre que en cas contrari, tenim
més possibilitats de patir malalties o disminuir el
nostre benestar físic. Una gran part de les malalties
típiques de les persones adultes s’haurien pogut
prevenir amb una alimentació correcta durant
l’etapa escolar. La prova es troba en el fet que
moltes persones grans que gaudeixen de bona
salut, i que viuen molts anys, van alimentar-se
correctament durant la infància.
Els infants són més vulnerables que les persones
adultes a una nutrició pobra; la taxa de creixement
durant aquest període i el sistema immunològic
de l’infant es poden veure afectats per uns hàbits
alimentaris incorrectes, cosa que fa augmentar
el risc de possibles problemes. D’altra banda, no
s’ha d’oblidar que la base de les competències
intel·lectuals, socials i emocionals que s’estableixen
durant la infància també estan relacionades
amb l’alimentació i la nutrició. En resum, doncs,
una nutrició correcta durant els primers anys
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afavoreix el bon desenvolupament motor, cognitiu
i comportamental, i també estimula les habilitats
socials i influeix en el nivell d’assoliment educatiu.

Mancances principals detectades en
l’alimentació infantil (8-12 anys)
D’acord amb els estudis realitzats a l’Estat espanyol
de què disposem, des del punt de vista nutricional,
l’alimentació infantil mostra tant excessos d’alguns
elements com mancances d’altres. Així doncs, se
sobreconsumeixen els nutrients següents:
1. Greixos no saludables					
2. Sucres senzills					
3. Sal							
4. Proteïnes animals

Aquestes observacions, si les apliquem als
aliments, aconsellen transmetre el missatge que cal
disminuir el consum dels aliments següents, que
denominarem superflus: sucs, refrescos, pastisseria
i brioixeria, lactis sencers, aperitius salats i embotits.
Estudis recents han demostrat, a més, que només
l’estratègia de disminuir el consum d’aperitius salats
comporta una reducció del consum de refrescos.
Això s’explica pel fet que aquests aliments fan molta
set que se satisfà amb refrescos, els quals aporten
moltes calories, però cap nutrient.
Pel que fa als nutrients que s’haurien de consumir
més sovint i que manquen a la dieta infantil, trobem:
1. Fibra							
2. Hidrats de carboni complexos				
3. Proteïna vegetal					
4. Vitamina D						
5. Aigua							
6. Antioxidants
La traducció d’aquestes mancances al consum
d’aliments implica atorgar prioritat a la fruita,
les hortalisses, les verdures, els cereals, el pa,
l’arròs, la pasta, els llegums, la fruita seca i
també a l’aigua. Pel que fa a la vitamina D, la
millor estratègia és recordar d’exposar-se amb
freqüència al sol, encara que amb moderació pel
que fa a la durada, atès que la nostra pell és capaç
de sintetitzar aquesta vitamina a través dels raigs
solars.
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Temes clau que es tracten a l’exposició
L’exposició pretén de manera didàctica:
1. Donar rellevància a l’alimentació com a eina
útil, no solament per gaudir d’una bona salut, sinó
també per disposar d’energia suficient i per afavorir
qualitats com la bellesa, l’alegria o fins i tot la
intel·ligència.
2. Evidenciar que la base de l’alimentació saludable
ha de prioritzar el consum d’un conjunt d’aliments
per sobre d’uns altres, i no caure en els equívocs
que comporta l’expressió «cal menjar de tot»,
tot incidint en les freqüències aconsellables de
cada grup d’aliments.
3. Interioritzar els significats i les recomanacions
de la piràmide dels aliments. La piràmide es
contraposa a les antigues «rodes dels aliments«,
que reflectien gràficament la varietat, però no
el concepte d’equilibri de manera eficaç. Així,
doncs, cal menjar diàriament més quantitat d’un
grup d’aliments (farinacis, fruites i hortalisses) que
d’altres (aliments rics en greixos poc saludables,
sucres i aliments superflus en general).
4. Servir de guia i presentar propostes per
equilibrar, de manera apetitosa, l’alimentació infantil.
És per això que durant l’exposició es realitza un
recorregut en el qual s’exposen els aliments que
componen la piràmide de l’alimentació, tot oferint
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explicacions al respecte, sense oblidar aspectes
com les freqüències de consum dels aliments, els
grups d’aliments, les racions recomanades, etc.
A més a més, no solament es posen exemples de
menús saludables, sinó que s’ofereixen alternatives
als aliments poc saludables. En tota alimentació
saludable també es reforça la importància de la
higiene, la de l’exercici físic per preservar la salut i
la del descans.

Característiques dels diferents grups
d’aliments analitzats i recomanacions de
consum
Aigua
L’aigua és la base per a l’alimentació saludable,
atesa la importància de realitzar una hidratació
correcta. Les recomanacions per a la població
infantil van dels 4 als 8 gots d’aigua diaris, en
funció de l’activitat física i la temperatura ambiental.
Un element important és insistir en el consum
d’aigua, en detriment dels refrescos, ja que un
consum elevat d’aquests en aquesta franja d’edat,
s’ha associat a un major risc de patir sobrepès i
obesitat a l’edat adulta. Cal tenir en compte també
la influència d’aquestes begudes en diverses
malalties dentals, com la càries, que genera una
despesa sanitària comparable a les malalties
cardiovasculars o el càncer.
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Farinacis
El pa, la pasta, l’arròs, els cereals d’esmorzar i les
patates aporten principalment energia. A diferència
del sucre, que també ens dóna energia, és una
energia neta i saludable, perquè contribueix a
regular el nostre mecanisme de la sacietat i ens
aporta un conjunt de substàncies protectores i
necessàries per al nostre organisme: vitamines i
minerals. A més, si ens decantem per les versions
integrals dels farinacis, consumirem una major
quantitat de fibra, imprescindible per al nostre
aparell digestiu, i d’antioxidants, les substàncies
protectores que eviten que s’oxidin les cèl·lules.
La ració recomanada de farinacis és a «cada àpat
principal». D’aquesta manera ens assegurarem
de prendre una quantitat suficient d’aquest grup
d’aliments.
Fruita i hortalisses
La fruita i les hortalisses presenten una densitat
nutritiva alta, és a dir, ens aporten molts nutrients
com ara vitamina C, vitamina A, potassi o fibra.
A més a més, majoritàriament estan constituïdes
per aigua, de manera que com més se’n mengin,
millor. És per això que la recomanació és consumir
2 o 3 peces de fruita i 2 o 3 hortalisses cada
dia. Una ració equivaldria a 150-200 grams
d’hortalisses crues i netes, un plat normal
d’hortalisses cuinades, un plat d’amanida variada,

9 Exposició Menja bé, tu hi guanyes!

una albergínia, un carbassó, un tomàquet gran,
dos cogombres o dues pastanagues.
La fruita és millor consumir-la sencera o trossejada,
com ara en una macedònia, que en forma de suc.
Els lactis
Els lactis ens aporten principalment calci, necessari
per a la construcció dels ossos i les dents. Amb
tot, com que habitualment consumim molt de greix
no saludable i el greix dels lactis és principalment
saturat (un tipus de greix que no resulta beneficiós
per a l’organisme), es recomana escollir lactis
descremats o semidescremats. Convé recordar
també que, tot i que els lactis compleixen
una funció important en l’alimentació, no és
aconsellable abusar-ne, perquè si n’abusem, no
queda espai –gana– per a d’altres grups d’aliments
importants.
A l’exposició s’aconsella, doncs, consumir de 2 a 3
racions de lactis cada dia. Una ració equival a:
1 got de llet o					
2 iogurts o						
2 o 3 talls de formatge o				
1 terrineta de formatge fresc
Els aliments proteics
Els llegums, els ous, el peix i la carn són els
anomenats aliments proteics. Es diuen així perquè
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aporten proteïnes, necessàries per als nostres
músculs i òrgans interns. És important alternar-ne el
consum i cal sobretot no oblidar-se dels deliciosos
i saludables llegums, que a més de proteïnes, ens
aporten d’altres nutrients.
Pel que fa a les racions de proteics, no se n’han de
prendre més de dues al dia. Una ració equival a:
1 plat de llegums (cigrons, llenties, mongetes 		
seques, pèsols...) o		
1 ou gros o 2 de petits o			
1 tall de carn o peix de la mida d’una hamburguesa

Els aliments superflus
A dalt de la piràmide és on es troben els aliments
que s’han de consumir amb poca freqüència,
ja que no ens aporten gaires nutrients o ens
donen substàncies poc recomanables (greixos
no saludables o sucres senzills). Es tracta de
pastisseria, brioixeria, embotits, llaminadures,
gelats, refrescos...
Cal evitar aquests aliments perquè abusar-ne
desequilibra l’aportació normal d’hidrats de
carboni. Aquests aporten una quantitat d’energia
elevada sense subministrar cap nutrient essencial.
El consum excessiu d’aquests aliments pot
conduir a l’obesitat, a la diabetis o a trastorns del
metabolisme, com per exemple taxes altes de
colesterol, etc.
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Els elements de l’exposició

Estructura de l’exposició
L’exposició consta de diversos plafons i cadascun
presenta un ambient domèstic: el rebedor,
la cuina, el bany, el menjador i un ambient exterior.
A l’ambient del menjador hi ha una taula, que
incorpora un ordinador amb jocs interactius, i en el
plafó hi ha una pantalla plana amb una producció
de vídeo.
El vídeo resumeix tots els continguts. Una part
d’aquests s’expressa de forma explícita amb les
paraules i accions dels protagonistes i amb una veu
en off, mentre que l’altra part apareix a les imatges,
que reforcen i concreten els missatges verbals.
Els jocs d’ordinador permeten reforçar alguns punts
del contingut de forma lúdica.
Presentació: Rebedor
El primer espai, el rebedor, té com a finalitat
presentar els diferents aspectes que deriven d’una
bona alimentació: la salut, l’energia, la intel·ligència,
la bellesa i l’alegria. I una cosa que encara és més
important: el protagonisme individual. Amb un
mirall on els infants es veuran la cara, i amb unes
frases impreses, se’ls planteja el fet que assolir
els beneficis d’una bona alimentació depèn d’ells
mateixos, i que els beneficiaris també són ells.
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Piràmide de l’alimentació saludable: Cuina
En aquest àmbit central, el plafó representa una
cuina amb una nevera (simulació) a l’interior
de la qual hi ha la piràmide dels aliments, cosa
que introdueix també la noció d’equilibri en
l’alimentació. Cal remarcar que l’equilibri consisteix
a menjar aliments diferents, però també a
consumir-los amb les freqüències adequades.
Cal insistir que no convé donar a entendre que n’hi
ha prou menjant variat, perquè tothom creu que
menja variat. De fet, consumir refrescos, patates
xips o gelats és variat, però no és saludable. És
per això que les imatges que apareixen en la part
inferior de la piràmide es corresponen amb els
grups d’aliments que més cal potenciar en els
infants: farinacis, fruita fresca, fruita seca i verdura.
En aquesta secció s’explica en què consisteix la
piràmide de l’alimentació saludable. La piràmide
és un sistema de classificació dels aliments que
ens orienta sobre els tipus d’aliments que hem de
prendre i amb quina freqüència. Així, es presenta
un piràmide segmentada en sis nivells, començant
per la base i arribant al vèrtex:
1. Aigua: se’n recomanaran de 4 a 8 gots al dia.
2. Farinacis: se’n recomanarà el consum en cada
àpat principal.			
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3. Fruita i verdura (i oli d’oliva): se’n recomanaran
entre 2 i 3 peces de fruita i 2 o 3 hortalisses cada
dia; és a dir, sumades, 5 al dia.
4. Lactis descremats o semidescremats: 		
se’n recomanaran dos o tres de diferents al dia.
5. Llegums, ous, peix i carn: se’n recomanaran
dos consums diferents al dia i variar al llarg de la
setmana.				
6. Aliments superflus: se’n recomanarà un consum
molt ocasional.
D’acord amb l’estructura de la piràmide, els nivells
inferiors –les bases– mostren els aliments que hem
de prendre cada dia diverses vegades. 		
A mesura que anem pujant a la piràmide, aquesta
es fa més estreta, indicant-nos que els aliments
que apareixen aquí s’han de consumir menys
sovint.
En aquest àmbit, és important destacar que la
piràmide, a més de classificar els aliments segons
la seva aportació de nutrients, aporta la noció de
major o menor freqüència de consum per a cada
grup d’aliments, que queda representada per la
forma de la piràmide.
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Aigua
És l’única beguda imprescindible per a l’organisme
i per al manteniment de la vida i no conté els
elements negatius d’altres begudes ensucrades
o energètiques (que aporten sucres, àcid fosfòric
–que intervé negativament en el metabolisme
del calci– , etc.). Cal insistir en el fet, revelat pels
estudis nutricionals, que les calories que contenen
aquestes begudes (sucs, refrescos, gasoses...)
no són assimilades pel cos com elements
nutricionals. A més, queden emmagatzemades
innecessàriament en el nostre organisme i tan sols
serveixen per acumular pes. Per tant, és important
insistir en els beneficis de l’aigua, i assenyalar que
beure sucs o refrescos ensucrats no és igual de
beneficiós. Un consum d’entre 4 i 8 gots d’aigua
garantirà una correcta hidratació.
Farinacis
El primer nivell de la piràmide i el segon
corresponen als farinacis. Al primer nivell es
presenten el pa, la pasta, l’arròs, els cereals
d’esmorzar i les patates. Al segon nivell, els
mateixos farinacis però integrals.
És important destacar que els farinacis aporten
energia «neta» per al nostre cos en forma d’hidrats
de carboni complexos, que es diferencien dels
hidrats de carboni senzills, com el sucre, en el
fet que els complexos s’aprofiten de manera
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lenta. S’ha demostrat que aquests aliments, si els
consumim habitualment, contribueixen a millorar la
salut de maneres diferents, per exemple, regulant
la sacietat.
Per il·lustrar l’efecte dels farinacis sobre l’organisme
es pot fer una analogia amb la benzina que
necessita un cotxe per funcionar: igual que un
cotxe no funcionaria bé si poséssim al dipòsit una
substància inadequada, com la pintura, el nostre
cos necessita una selecció d’aliments correcta
per tal que funcioni bé i durant molt de temps.
Una altra analogia que es pot presentar seria la
diferència entre fer una foguera amb un tros de
fusta o amb les pàgines d’un diari. Totes dues
escalfen, però la fusta, que representaria els hidrats
de carboni complexos, ho fa durant més temps.
Farinacis integrals
Hi ha dues raons bàsiques que justifiquen la
preferència pels farinacis integrals: una major
riquesa en fibra i un major contingut de vitamines
i minerals. En aquest moment és aconsellable
comentar els beneficis nutricionals de la fibra
a l’alumnat. La fibra és un element present en
els aliments d’origen vegetal que no ens aporta
calories, i regula el funcionament del nostre cos,
principalment de l’intestí i del cor. En això és similar
a l’oli del cotxe, que és un element que no serveix
perquè el cotxe arrenqui, però sense el qual el
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cotxe s’espatllaria aviat. També cal subratllar que
uns altres productes rics en fibra són la fruita
fresca, la fruita dessecada (panses, orellanes,
figues seques...), la fruita seca (nous, avellanes,
ametlles...), les hortalisses i els llegums.
Fruita, verdures i hortalisses
Cal destacar quatre funcions importants de la
fruita:
1. Aporta aigua, per tant, ajuda a hidratar-nos.
2. Aporta energia, atès que conté calories
saludables.				
3. Aporta fibra, element fonamental per a l’intestí i
el cor.			
4. Aporta vitamines i minerals, que són petits
elements reguladors fonamentals per tal que les
cèl·lules funcionin a la perfecció.
També cal indicar les freqüències de consum
recomanades, les conegudes «5 al dia»: 2 o 3
peces de fruita cada dia, i també 2 o 3 racions
d’hortalisses cada dia.
Cal insistir en la diversitat de formes de consum de
la fruita i la verdura, que poden ser molt apetitoses
i gens avorrides. El vídeo juga molt a presentar de
forma atractiva les diverses alternatives.

18 Exposició Menja bé, tu hi guanyes!

Oli d’oliva
L’oli d’oliva ha estat situat en la piràmide al mateix
nivell que la fruita. El que cal remarcar de l’oli
d’oliva és la importància de fer-lo servir tant per
cuinar com per amanir, enfront de qualsevol altra
varietat. Això és degut al fet que l’oli d’oliva, a més
de contenir una gran quantitat de vitamina E
(un element important que protegeix el cor), és més
estable als efectes de la temperatura que altres
olis. A més a més, conté un compost anomenat
àcid oleic, particularment beneficiós per a les
cèl·lules.
Lactis
Cal destacar els beneficis que presenta l’aportació
de calci per als ossos i les dents.
Amb tot, cal remarcar que els lactis només
inclouen els iogurts, el formatge i la llet (per tant,
no s’han d’incloure els gelats o les postres làcties)
i que n’hi ha prou consumint-ne dues racions al
dia. A causa del consum elevat de greixos no
saludables per part dels infants i de la incidència
d’algunes malalties que hi estan relaciones,
aconsellem que els lactis siguin semidescremats o
descremats.
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Llegums, ous, peix i carn i fruita fresca
Pel que fa al grup dels llegums, ous, peix i carn,
és important incidir en les funcions de construcció
que tenen aquests aliments en els músculs i en les
estructures corporals. També cal variar el consum
entre els quatre tipus d’aliments presentats i limitarne el consum diari a dues racions.
Aliments superflus
Al pis superior de la piràmide es presenten diferents
tipus d’aliments superflus, per tant, que no s’han de
consumir amb freqüència, sinó solament de tant en
tant, perquè es tracta d’aliments poc nutritius i poc
saludables. S’esmenten o apareixen representats:
la pastisseria i la brioixeria, els embotits, les
llaminadures, els refrescos, els sucs, els aperitius
salats (patates xips), les postres làcties (natilles,
flams, mousses...).
Cal destacar que aquests aliments presenten
pocs nutrients i una composició desaconsellable
nutricionalment (aporten moltes calories, molts
sucres, greixos no saludables i sal), i a més, poden
treure la gana i, per tant, desplaçar el consum
d’aliments més saludables.
El joc interactiu de les substitucions presenta
propostes alternatives a aquests aliments superflus
en diferents àpats i contextos: «un croissant per
un entrepà» , «un suc per unes mandarines», «un
refresc per un got d’aigua», «unes galetes de
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xocolata per pa amb xocolata», «unes patates
xips per un grapat d’avellanes i ametlles»,
«uns caramels per un grapat de cireres»...
És aconsellable seguir aquestes recomanacions
en els consums diaris, però també en contextos
concrets, tot posant èmfasi en situacions d’oci
i celebració, com les festes d’aniversari, en
què reduir els aliments superflus és un objectiu
desitjable des d’un punt de vista nutricional.
Tot i que aquests consums són ocasionals i no
es poden considerar perjudicials és recomanable
suggerir alternatives i formes de presentació
atractives per a aliments més nutritius. Així doncs,
algunes propostes d’aliments més saludables que
es podrien incloure a les festes d’aniversari són:
fruita seca, olives, broquetes de fruita banyades
amb xocolata, entrepans amb crema de cacau,
xocolata, formatge, daus de formatge i de pernil,
pa de pessic amb melmelada, batuts de fruita i llet
o caramels sense sucre.
Hàbits higiènics: Bany
En aquest àmbit també es presenten els bons hàbits
higiènics que cal tenir en compte quan preparem
els àpats. S’exposa per quin motiu cal rentar els
aliments i també rentar-se les mans i les dents.
Per reforçar la importància de la higiene bucal, el
mirall de sobre de la pica es podrà obrir i apareixerà
un missatge il·lustrat on es representa el benefici de
rentar-se les dents, amb un somriure ben blanc.
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Espai interactiu: Menjador
Consta de dos elements: una taula parada per a
menjar amb una pantalla d’ordinador en què hi ha
els diversos jocs interactius i un plafó que simula
un moble típic de menjador, amb una pantalla en la
qual s’emet el vídeo.

2. Un refrigeri a mig matí a l’escola, però sobretot
s’ha d’insistir en la major importància de l’esmorzar
a casa.					
3. Una combinació per dinar d’un farinaci + verdura
+ llegums/ous/peix/carn i de postres... una peça
de fruita!
4. Opcions diverses per al berenar (entrepà, pa
amb xocolata, fruita seca, fruita, iogurt...).

Cinc àpats al dia
A la taula situada en aquest tercer àmbit es reforça
la idea de la importància del repartiment energètic
al llarg del dia, mitjançant la proposta de realitzar
cinc àpats diaris. D’aquests, cal fer èmfasi en
l’esmorzar i remarcar la importància de fer aquest
àpat abans d’anar a l’escola.

5. Una combinació per sopar en què es repeteix
l’estructura del dinar, però canviant els aliments i
disminuint-ne la quantitat.
També cal remarcar els hàbits adients en l’acte
alimentari: menjar a poc a poc, gaudir de l’àpat i
menjar amb moderació.
Els dos àpats principals estan exemplificats amb
un comentari de l’aplicació dels criteris de la
confecció dels menús.

Amb aquest objectiu, a la taula es presenten les
idees següents pel que fa a l’estructura tipus i a la
composició dels cinc àpats:
1. Una combinació de farinacis, fruita i lactis abans
de sortir de casa.
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Construcció de menús
Hi ha un joc d’ordinador, que amplia el tema de
la construcció de menús setmanal preparant 14
àpats principals, i en què l’usuari ha de repartir de
forma equilibrada el plat proteic.
Tal com s’exemplifica al quadre, s’han distribuït els
aliments proteics de la manera següent al menú
ideal de la setmana:
4 racions setmanals de carn, procurant que sigui
majoritàriament magra.
4 de peix (amb una ració de peix blau, una de
marisc –sípia, calamars, musclos...– i dues de peix
blanc).		

Menú 1
Arròs tres delícies (pebrot, pastanaga i blat de
moro)
Filet de llenguado al forn amb rodanxes de
carbassó arrebossat
Llesques de poma amb un rajolí de mel
Pa i aigua
El primer plat suposa una ració de farinacis i
una petita aportació d’hortalisses. Amb el segon
plat, aconseguim una ració de proteics (peix) i
completem la ració d’hortalisses amb la guarnició.
Les postres ens asseguren una ració de fruita i
l’aigua i el pa completen el menú.

3 dies en què es proposa ou (truita i ou dur).
3 dies de llegums, incloent-hi varietats diferents
com les llenties, les mongetes seques i els cigrons.

Menú 2
Bròquil amb patata gratinat

D’acord amb aquest menú ideal, el programa
avalua la tria que ha fet l’usuari.

Truita francesa amb tomàquet amanit

Quant a la fruita seca, un aliment molt important
des del punt de vista nutricional pel seu contingut
en proteïnes vegetals, greixos saludables, fibra i
perquè no aporta colesterol, és una opció molt
interessant per incloure al berenar, a mig matí, etc.

Pa i aigua
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Macedònia de fruita del temps

El segon menú està representat per mitja ració
d’hortalisses i una ració de farinacis en el primer
plat. De segon, es proposa una truita (1 ració
de proteics) i una guarnició de tomàquet que
completa la ració d’hortalisses. La macedònia de
postres suposa una ració de fruita. Tot plegat, es
complementa amb pa i aigua.
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Els jocs interactius
La llista dels jocs és la següent:
1. La piràmide dels aliments
Es tracta d’omplir una piràmide alimentària amb
una sèrie d’aliments variats. A mesura que es
van triant, van sortint missatges sobre si s’està
col·locant allà on toca o si no.
2. Com fer una bona macedònia
És important ressaltar també la varietat de fruita i les
propietats que aporta al cos. Joc de preparar una
macedònia a partir d’un conjunt de peces de fruita.
A mesura que es va realitzant la selecció apareix
informació sobre les propietats de cada fruita.

3. Descobreix les funcions de cada aliment
Joc de relacionar diversos aliments amb el
seu paper específic i els beneficis que aporta
a l’organisme (creixement, energia, regulació
intestinal, regulació orgànica, músculs). Al final del
joc es mostra la solució correcta.
4. Els proteics
Fer un repartiment setmanal de 14 àpats dels
quatre tipus d’aliments proteics. A mesura que es
va omplint la graella dels diversos àpats apareixen
missatges d’alerta si hi ha errors.
5. A veure si trobes...
Cal completar uns mots encreuats temàtics a partir
de diverses definicions d’aliments rics en fibra.
Caldria incorporar paraules com: cigrons, llenties,
mongetes, espinacs, espàrrecs, cereals, ametlles,
avellanes, col, kiwi i pinya.
6. Comença el dia amb bon preu!
A partir de diversos aliments, cal preparar-se
l’esmorzar triant uns aliments o uns altres. Un
cop feta la selecció obtindrem un comentari de
les propietats i les qualitats de la tria, així com
una valoració de si la selecció realitzada és
més o menys correcta. També obtindrem una
recomanació alimentària.
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7. Menges bé?
Apareixen diverses frases (a mode d’enquesta amb
diverses respostes) en les quals es reflecteixen
alguns dels mals hàbits alimentaris principals.
Es tracta de veure si els infants s’identifiquen amb
alguns d’ells i al final obtindran una valoració de les
respostes triades.

10. L’element essencial de cada aliment
Descobriu els beneficis que aporten determinats
aliments, mitjançant el joc d’aparellar els aliments
amb els beneficis.
11. Separeu els hidrats de carboni simples dels
complexos
Diferencieu els tipus d’hidrats de carboni en els
aliments. Joc de classificació dels aliments rics en
hidrats de carboni simples o complexos.
12. Memòria					
Joc de memòria en què cal trobar parelles
d’aliments. Cada cop que es troba la parella surt
un missatge personalitzat amb els beneficis i les
característiques clau d’aquell aliment.

8. Troba la millor alternativa a...
Joc de substituir un tipus d’aliment per un altre
de més recomanable. Aquest joc està orientat a
substituir un aliment del graó més alt de la piràmide
per un altre de més saludable.

El vídeo
Conté de forma sintètica tot el discurs de l’exposició
i té una durada aproximada de 13 minuts.

9. El joc dels menús
Durant un cap de setmana, cal elaborar els menús
dels cinc àpats diaris, a partir dels aliments que hi
ha a la nevera. Un cop estiguin col·locats tots els
aliments en el menú apareixerà una valoració de la
tria feta.
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Activitat física. L’exterior
La importància de l’exercici es troba presentada
en el darrer àmbit que representa l’espai de lleure.
Això és així pel fet que l’exercici físic és fonamental
per tal que totes les cèl·lules, els teixits i els òrgans
del nostre cos es trobin en plena forma. Un cos
que no es mou s’acaba rovellant.
Allò que cal remarcar, doncs, en aquest cas és la
necessitat de moure’s i les diferents possibilitats
que hi ha per trobar-se actiu, ja sigui a través de
l’oci actiu, l’esport, etc. Cal insistir que defugir el
sedentarisme no vol dir solament fer esport, sinó
que hi ha moltes maneres de mantenir-se actiu, al
llarg del dia i al llarg de la setmana. És per això que
es proposen diferents formes d’activitat física, en
diferents contextos:

El descans
Com que el cervell i els músculs necessiten un
descans diari per tal de refer-se de la despesa
constant a la qual es troben sotmesos, convé
recordar que cada nit hem de dormir suficientment
en un ambient confortable i fosc, per tal que
l’endemà tinguem prou energia i vitalitat, i perquè
qualitats com la memòria o la bellesa es trobin en
perfecte estat.
Per reforçar la importància del descans, hi ha
un panell en forma de pilota que es pot obrir, i hi
apareix una il·lustració d’una lluna amb les hores
necessàries per dormir.
Es pot fer l’analogia que ni tan sols un ordinador
està sempre encès.

En el temps d’esbarjo: «corre, juga a futbol,
a bàsquet, a voleibol, salta a corda, juga a fet i
amagar, a la xarranca...».
En horari extraescolar: «juga al parc, vés a
l’entrenament, patina, neda, balla, salta a corda...».
Els caps de setmana: «si vas d’excursió, si jugues
un partit, si vas amb bicicleta, a jugar al parc...».
S’hi inclou un esquema de l’activitat física, amb
algunes d’aquestes activitats, per mostrar la
importància que té.

30 Exposició Menja bé, tu hi guanyes!

31 Exposició Menja bé, tu hi guanyes!

Àrea de Salut Pública
i Consum

Servei de Salut Pública
Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 93 402 24 68
Fax 93 402 24 91
s.salutp@diba.cat
www.diba.cat/salutpublica

