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1. Introducció

Aquest nou material didàctic per al cicle mitjà de
primària pretén continuar la línia iniciada amb La
Sopa de Lletres, material didàctic per al cicle inicial de
primària, amb què es pretenia introduir els conceptes bàsics de la seguretat alimentària i identificar-los en accions de cada dia. Com rentar-se les
mans abans dels àpats, posar els aliments a la
nevera i cuinar els aliments per fer-los segurs.
Tanmateix, s'ha iniciat la introducció de conceptes
nutricionals, ja que tant la nutrició com la seguretat alimentària tenen una incidència directa sobre
la salut de les persones, i perquè els nens i nenes
entenguin la salut alimentària com un concepte
ampli que engloba tant aspectes nutricionals com
de seguretat. Així volem que els nens i nenes comprenguin que el consum d'aliments nutritius i
segurs ens garanteix una bona salut.
L’objectiu principal d’aquest nou conte continua
sent la seguretat dels aliments, representada en
forma de logotip o mascota per la SA. Aquest logotip, que es va donar a conèixer en el quadern anterior La Sopa de Lletres, és el fil conductor de la
història, i integra el concepte de seguretat dels aliments que es fonamenta en criteris tècnics en l'entorn quotidià dels nens. La S representa la seguretat
i la A representa els aliments.
El protagonista del nou conte és un entrepà que
s'anomena El Drac Nyam-nyam. Aquest entrepà ens
explica com un grup de nens i nenes, La Colla dels
Dracs, el van elaborar per celebrar la benvinguda
d'un nou membre de la colla, l'arribada de l'Alek,

que ve de molt lluny. L'entrepà ens explicarà d'on
provenen els aliments que conté l'entrepà i com
l'han elaborat. Mentre que la S i la A ens conten la
història d'aquests aliments i de com conservar-los
perquè no es facin malbé.
Aquest nou quadern de treball amb la seva guia
didàctica ens presenta una història acompanyada
d'unes activitats didàctiques que ens permeten
ampliar els conceptes bàsics de la seguretat alimentària: la neteja, la refrigeració i la cocció, que
ja es van treballar al material del cicle inicial. A més
s’incorporen nous conceptes com la classificació
dels aliments segons el seu valor nutricional, l'existència de microbis beneficiosos i patògens, la
importància de la temperatura en el creixement
dels microbis, els mètodes industrials de conservació més utilitzats, l'etiquetatge que ens dóna seguretat i la higiene personal, dels estris i superfícies.
De la mateixa manera que es va presentar a La Sopa
de Lletres, hem considerat convenient ampliar l'apartat sobre conceptes i vocabulari bàsics en seguretat
dels aliments de la nova guia per tal de facilitar que
el professorat disposi de coneixements tècnics suficients per treballar amb els alumnes.
Amb la finalitat d'avaluar i premiar l'esforç de comprensió dels nens i nenes dels nous coneixement
adquirits, s'ha incorporat a la part final de les activitats un test d'avaluació i, com a premi, una medalla per haver guanyat la cursa de la seguretat dels
aliments i haver pujat al pòdium dels vencedors.
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2. Objectius

3. Continguts

·

Identificar les temperatures concretes a partir de
les quals el fred atura el seu creixement (menys
de 10 ºC) i la calor els destrueix (més de 60 ºC).

·

·

Identificar la neteja de les mans com una actuació fonamental per reduir el nombre de microbis de les mans brutes.

La consolidació i ampliació dels conceptes relacionats amb la seguretat dels aliments que es van
treballar en el material del cicle inicial, perquè
els nens i nenes els incorporin en el seu àmbit
tant familiar com escolar.

·

Els objectius específics que s'han aplicat a aquest
material per als nens i nenes del cicle mitjà són:

·

Fer conèixer el concepte de nutrició.

·

Relacionar el concepte de seguretat dels aliments
amb el consum d'aliments segurs que no ens
provocaran malalties.

·

·

Saber que hi ha microbis beneficiosos (bons) i
patògens (dolents).

·

Relacionar els microbis patògens (dolents) amb
la manca d'higiene (presència de brutícia).

·

Conèixer les conseqüències per a la salut degudes a la presència de microbis patògens
(dolents) en els aliments.

·

·

Saber que el creixement dels microbis depèn de
la temperatura: el fred atura el seu creixement i
la cocció els destrueix.

·

Comprendre i valorar positivament una alimentació segura, a més de nutritiva i variada.

·

La importància de la temperatura i el temps en
el creixement dels microbis.

·

Ser conscient que el consum d'aliments segurs
influeix en la salut.

·

Els mètodes de conservació fan segurs els aliments: pasteurització, esterilització, congelació i
refrigeració.

·

Adquirir l'hàbit de conservar els aliments correctament.

·

L'etiquetatge com a informació que garanteix la
seguretat dels aliments.

Respectar la informació que ens dóna l'etiquetatge dels aliments.

·

La higiene com a significat de neteja.

·
·

Identificar els llocs on s'han de guardar els aliments segons el mètode de conservació a què
han estat sotmesos els aliments durant la seva
elaboració.

Classificar els aliments segons la funció del
nutrient que contenen en més quantitat.

·

·

·

Conèixer els mètodes de conservació industrials
més utilitzats d'aplicació de fred (refrigeració i
congelació) i d'aplicació de calor (pasteurització
i esterilització).

·

Saber que l'etiquetatge d'un aliment ens dóna
una informació molt important per consumir-lo
amb seguretat.

·

Adquirir uns hàbits higiènics correctes quant a la
higiene personal abans de la manipulació dels
aliments.
Adquirir uns hàbits higiènics correctes quant a la
higiene de l'entorn (superfícies de treball i estris)
abans de la manipulació dels aliments.

Procediments

·

Obtenció de la informació a través de diferents
mitjans: la lectura del conte, la visualització de
les il·lustracions i la realització de les activitats.

·

Expressió verbal: el diàleg del grup que es pot
generar, la informació obtinguda i les explicacions.

Conceptes

Identificar la informació bàsica que ens dóna l'etiqueta d'un aliment: data de caducitat o consum
preferent, ingredients, temperatures de conservació, procedència...

·

La salut relacionada amb l'alimentació.

·

Expressió no verbal: expressió escrita i gràfica
dels conceptes treballats.

·

La classificació dels aliments segons el valor
nutricional.

·

Anàlisi del tema treballat mitjançant preguntes,
dibuixos, jocs, etc.

Identificar la higiene amb la netedat, tant la
higiene personal (cos i mans) com la higiene
dels llocs i estris amb què es manipulen els ali-

·

La importància d'una alimentació variada i amb
aliments de procedència diversa.

·

Generalització del concepte de seguretat dels aliments.

ments.

·

·

Elaboració de conclusions a partir d'exercicis de
dibuix, de correspondència, d'una sopa de lletres, de mots encreuats, de classificació, d'identificació i recerca...

Saber que la manipulació dels aliments s'ha de
fer amb la màxima higiene possible.

Diferenciar els microbis patògens, que ens provoquen malalties, dels microbis beneficiosos,
que són necessaris per elaborar alguns aliments.

·

L'objectiu general és millorar els coneixements
dels nens i nenes del cicle mitjà de primària sobre
la seguretat dels aliments, a través de:

Valoració dels coneixements assolits i motivació mitjançant un test d'avaluació i l'obtenció d'una medalla.

Actituds, valors i normes
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4. Metodologia de treball

Aquest nou quadern de treball i la seva guia didàctica estan pensats per al cicle mitjà d'educació primària, per a nens de vuit a deu anys, i s'inclouen
en la línia d'educació per a la salut, concretament
en la seguretat alimentària. Es pretén augmentar
l'interès dels nens i nenes per conèixer el tema que
s'exposa, fent referència als seus coneixements, les
seves percepcions i les seves vivències quotidianes;
i que així formi part de la pròpia experiència.
El protagonista del nou conte és un entrepà que
s'anomena El Drac Nyam-nyam. Aquest entrepà ens
explica com un grup de nens, La Colla dels Dracs,
el van elaborar per celebrar la benvinguda d'un
nou membre a la seva colla, l'arribada de l'Alek,
que ve de molt lluny. L'entrepà ens explicarà d'on
provenen els aliments de què està format i com
l'han elaborat. La S i la A, que van aparèixer al conte
del cicle inicial, acompanyen els nens i nenes en el
coneixement i la comprensió dels principis bàsics
de la seguretat dels aliments.
En el quadern es presenta la història narrada en
forma de conte, acompanyat d'una sèrie d'activitats

5. Orientacions i activitats didàctiques

que ens permeten treballar els conceptes i reforçar
el seu aprenentatge. Per facilitar l'atenció sobre el
que volem treballar, s'ha optat per presentar primer
la història en format conte i darrera les activitats en
forma de fitxes , amb els protagonistes de la història com a fil conductor.
El mestre o la mestra, que és qui coneix el grup,
serà la persona més indicada per escollir la metodologia adient per explicar el quadern. Suggerim
que es mantingui en tot moment el factor sorpresa
per potenciar l'esperit de descoberta de l'alumnat.
A l'apartat núm. 7 d'aquesta guia trobareu exposats
els conceptes teòrics sobre la seguretat dels aliments que us poden ser d'utilitat per explicar la
història.
Creiem que és important que el mestre o la mestra
introdueixin les modificacions que creguin convenients per ajudar a entendre la història i mantenir
el ritme adequat al grup.

L'eix conductor d'aquest material didàctic es vehicula mitjançant un conte. El protagonista és un
entrepà, “El Drac Nyam-nyam”, que ens explica
com una colla de nens l'han elaborat per celebrar la
incorporació d'un nou membre a la colla, l'Alek,
que ve de molt lluny.

La S i la A, que van néixer en el conte del cicle inicial, segueixen introduint els consells sobre la
seguretat dels aliments i ara ens expliquen la història dels aliments amb què s'elabora l'entrepà del
conte. Aquestes dues lletres representen la seguretat dels aliments i formem part del logotip o mascota del nostre material didàctic de seguretat
alimentària.
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5. Orientacions i activitats didàctiques

5. Orientacions i activitats didàctiques

Activitat 1. Què són els nutrients i per què els fa
servir el nostre cos

En aquesta activitat s'introdueix el concepte de
nutrient. Els nutrients són les substàncies de què
estan formats els aliments i ens són necessaris per
viure. Els éssers humans necessitem uns nutrients
determinats. Si no els ingerim podem tenir problemes de salut.

tots els cereals i els seus derivats (pa, arròs,
pasta); llegums. Els aliments rics en greixos són
aquells que ens proporcionen també energia de
reserva; com per exemple: els olis, la margarina,
la mantega i la cansalada.

·
Es pot explicar als nens i nenes que els aliments es
poden agrupar de moltes maneres: pel color, pel
seu origen animal, vegetal o mineral, per la forma
i també pels nutrients que contenen.
La classificació dels aliments segons el seu valor
nutricional és molt important. Així, segons la funció principal del nutrient que conté en més quantitat, podem agrupar els aliments en:

·

Aliments energètics. Són els aliments rics en
hidrats de carboni o en greixos. Els aliments rics
en hidrats de carboni són aquells que ens proporcionen energia per poder viure: fer esport,
poder pensar, ballar...; com per exemple: patates;

·

Aliments proteics. Són aquells que tenen gran
quantitat de proteïnes, que actuen en el creixement i en la renovació de les cèl·lules. Com per
exemple: les carns, els peixos, els ous, els llegums, la llet i els seus derivats (iogurt, formatge...).
Aliments reguladors. Són rics en vitamines i
minerals. Com indica la paraula reguladors, fan de
semàfors del nostre organisme, vetllen perquè tot
funcioni correctament. Com per exemple: les
fruites i les verdures.

Comentar als nens i nenes que és important tenir
clara aquesta classificació per mantenir una dieta
equilibrada, a més de sana.

Exercicis de l’activitat 1
Un grapat d'aliments

En aquesta activitat didàctica els nens han de realitzar tres exercicis.
El primer exercici és un exercici de correspondència, en què cal que relacionin cada aliment amb el
grup que li correspon segons el seu valor nutricional:
aliments energètics, aliments proteics o aliments
reguladors.
En el segon exercici han de buscar en una sopa de
lletres set noms d'ingredients amb què s'ha elaborat
l'entrepà “El Drac Nyam-nyam”.
En el tercer exercici han de dibuixar els aliments que
han menjat per dinar i classificar-los en energètics,
proteics i reguladors.

Es tracta que els nens i nenes, en el primer i tercer
exercici, aprenguin a classificar els aliments segons
el seu valor nutricional, i així puguin relacionar els
conceptes nutricionals amb els de seguretat dels aliments. En el segon exercici es tracta d'identificar els
aliments que formen part de l'entrepà per relacionar
el conte amb els conceptes teòrics que s'estan treballant, com també entendre el concepte d'ingredient.
Els aliments dels quals està fet “El Drac Nyam-nyam”
són els seus ingredients.

