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SETMANA DE L’ESPORT I L’ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
INTRODUCCIÓ:
Durant tot el curs els alumnes del nivell de 3r d’ESO de l’INS Enric Borràs han estat realitzant el
programa TAS des de les àrees de Ciències Experimentals, Tutoria, Ciutadania, Matemàtiques,
Educació Visual i Plàstica i Educació Física.
Una de les activitats del programa era realitzar una proposta de millora dels hàbits saludables feta pels
propis alumnes.
La proposta dels alumnes consensuada per tots els grups 3r d’ESO, i que finalment vam realitzar, va
ser “La setmana de l’esport i l’alimentació saludable”. Va implicar tot el centre, amb la qual cosa la seva
repercussió ha estat molt gran.

SEQÜÈNCIACIÓ DE LES ACTIVITATS:
Es van triar les dates abans de les vacances de Nadal per no trencar la dinàmica de les classes durant
el primer trimestre.
ABANS
1. Conferència d’un esportista d’elit (jugador de bàsquet de l'equip FIATC Joventut, Nacho
Llovet)
Elaboració de preguntes relacionades amb l’esport i l’alimentació per fer després de la
conferència.

2. Sortida a Barcelona a la veure instal·lacions de la Barcelona World Race
Utilització del podòmetre per calcular el trajecte fet aquell dia ( i practicar una de les activitats del
programa TAS que demanava comptar les passes diàries)

3. Sortida a la platja per fer activitats esportives i concurs d’esmorzar saludable
•

Mini lliga de bèisbol per grups.

•

Concurs d’esmorzars saludables en grup
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Bases del concurs
•

Ha de contenir tots els grups dels aliments

•

Ha d’entrar pels ulls perquè serà l’esmorzar per tothom

•

Ha de ser original perquè el jurat entregarà premis

•

Ha de ser fàcil de compartir amb el grup

•

Ha de ser fàcil de transportar a la platja o d’elaborar in situ

4. Elaboració de cartells promocionant de la SETMANA L’ESPORT I ALIMENTACIÓ
SALUDABLE des de les tutories de 3r.
5. Organització d’una activitat per als alumnes de 1r i 2n d’ESO, durant les hores de tutoria de
cada grup, treballant el tema dels hàbits saludables i informant de les activitats del “Dia de
l’esport i l’esmorzar saludable”. Es va fer servir el material didàctic proporcionat pel programa
TAS que els alumnes ja coneixien per haver-lo treballat ells a classe. Aquesta activitat incloïa
l’enquesta de diagnòstic inicial.
6. Durant la jornada de portes obertes per a l’alumnat de 6è de primària els alumnes de 3r van
realitzar un taller sobre esmorzar saludable. Van realitzar un suc de taronja i van explicar la
piràmide dels aliments.

DURANT
Dia de l’esport i l’ esmorzar saludable
•

Cursa anual de l’institut al voltant del Turó del Carig proper a l’Institut.

•

Repartir fruita a tots els alumnes que fan esport. Els alumnes van elaborar broquetes amb fruita
fresca com plàtans, mandarines i poma (subvencionada per les fruiteries del barri i l’AMPA) i les
van anar repartint a mida que arribaven els corredors, juntament amb una ampolla d’aigua.
Després en van oferir a tots els alumnes per esmorzar. L’AMPA va oferir xocolata calenta per
acompanyar la fruita i entrar en calor al pati.

•

Proposar a la cantina de l’Institut oferir més varietat d’aliments saludables (entrepans, fruita,
iogurt, sucs) amb preferència envers la pastisseria industrial, els snacks i els refrescos.

DESPRÈS
1. Des de l’assignatura de Matemàtiques es van processar les dades obtingudes amb les
enquestes de 1r i 2n, amb estadístiques i anàlisi de resultats. (Ha quedat pendent fer el retorn
d’aquesta anàlisi a cada grup) .

2. Elaboració d’un programa de ràdio
3. Elaboració d’un vídeo a tall de resum de tot el que han fet
4. Memòria de totes les activitats dutes a terme
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5. Crèdit de síntesi relacionat amb alimentació amb un visita a la Fundació Alícia on realitzarem
dos tallers de cuina

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA
Aquesta proposta compleix els requisits demanats en:
•

Originalitat i creativitat. Hem fet una activitat durant una setmana que no s’havia fet mai al
centre, i que ha inclòs activitats divertides, dinàmiques i actives.

•

Sostenibilitat. La Proposta era viable econòmicament, ja que hem rebut l’ajut de les fruiteries
del barri i de l’AMPA, i el pressupost necessari per a realitzar-la no era gens alt. A més, es va
recollir una peça de fruita per alumne. També es va cuidar que els embalatges i embolcalls dels
aliments no creessin molts residus (carmanyoles enlloc de papers d’alumini o plàstic, etc).

•

Reproductibilitat i viabilitat. Adjuntem la temporització de les activitats durant la setmana per
tal que qualsevol centre interessat les pugui reproduir. Les diferents activitats es van poder
treballar des de les diferents àrees de coneixement.

•

Eficàcia. Els professors hem observat que els hàbits alimentaris durant els esbarjos han
canviat: els alumnes porten més fruita, entrepans i ampolles d’aigua i mengen menys pastisseria
industrial, snacks i refrescos. També hem vist pel diagnòstic final que tenen més coneixement
sobre hàbits saludables.

•

Adaptació a l’edat de les persones a les quals va adreçada. Els alumnes han realitzat algunes
de les activitats conjuntament amb alumnes més joves: han fet de monitors de cursos de 1r, 2n i
de primària. El resultat va ser molt satisfactori per a totes les parts. La difusió ha implicat a tot el
centre i a les famílies.

Adjuntem un document a mode de memòria del programa TAS, un programa de ràdio i un vídeo
elaborats pels alumnes, com a mostra (cada grup ha realitzat aquests documents com a tancament
de l’activitat).
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PROGRAMA TAS
A principis d'aquest curs (2014-2015) els alumnes de 3r de la ESO vam començar un
projecte en el que treballaríem des de totes les àrees: El programa TAS.
Ens van ensenyar un vídeo que explicava el que pretenia aconseguir aquest programa. Ens
van explicar que les sigles “TAS” venien de”Tu i Alícia per la Salut”, i que Alícia (ALImentació
i ciènCIA) és una fundació de la qual Ferràn Adrià n'és un representant, que té com a
objectiu millorar els hàbits dels adolescents.

El primer que vam fer respecte al programa TAS va ser una explicació a classe d'educació
física, en la que ens van explicar les kilocalories, l'obesitat i el sobrepès, i diferents dietes i
mites d'aquestes. Vam aprendre a calcular l'IMC (Índex de Massa Corporal), i vam calcular
quantes kilocalories tenien diferents aliments i quantes en perdíem fent diferents exercicis.

A classe de ciutadania ens vam posar en grups de dos o tres persones per fer una proposta.
Consistia en pensar i presentar a tota la classe un projecte original que es podria dur a terme
a l'institut per tal de millorar els hàbits dels adolescents, relacionats amb l'esport i
l'alimentació saludable.

Després de presentar tots els projectes, els professors van agafar de cada grup una idea, i
les van barrejar totes, i va sorgir la Diada de l'esport i l'esmorzar saludable, un dia de classe
dedicat als hàbits saludables.

En grups de quatre, vam dissenyar cartells publicitaris sobre la Diada, i els vam penjar per tot
l'institut. Se celebraria el dilluns 22 de desembre, en horari lectiu. Fins que el dia arribés, no
teníem temps per perdre. Havíem de preparar-ho tot i decidir els grups que s'encarregarien
de diferents feines...

Mentrestant, vam continuar fent coses sobre el programa TAS. Ens van fer més
explicacions... Un dia vam fer un experiment: vam cronometrar el temps que trigàvem en fer
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un suc de taronja: 1 minut. Vam arribar a la conclusió que no era res de temps comparat
amb tot el benestar i salut que ens aportaria prendre'l diàriament.

Un cop vam aprendre moltes coses sobre l'alimentació, com per exemple què havia de
tenir un bon esmorzar (havia de contenir un làctic, una
fruitai un farinaci), quines diferències hi havia entre
cuinar fregit o al vapor, menjar sol o en companyia... Vam
pensar que era important que els alumnes de 1r i 2n
d'ESO ho sabessin també, i que ho milloressin, ja que
podia influenciar a les seves notes.

Van presentar-se els voluntaris, i d'entre aquests els profes van fer els grups. Aquests
van quedar un parell de dies per assajar, i després van anar passant per classes de
primer cicle de secundària, explicant-los la importància de
menjar bé i portar una vida saludable, entregant-los una
piràmide alimentària que havien de retallar, enganxar i
explicar, fer amb ells diferents exercicis, i entregant-los un
qüestionari que havien d'omplir, i que nosaltres després
recolliríem i analitzaríem per dir-los com són els seus hàbits,
i que si eren dolents els corregissin, i si eren bons els
mantinguessin.
Tot això abans de la Diada de l'Esport, perquè els nens entenguessin el sentit i la
importància de fer-ho.

Després d'uns durs dies d'explicació i nervis, per continuar treballant sobre el programa
TAS, vam fer una sortida a la platja. No per prendre el sol, sinó
per aprendre més sense haver de ficar-se
llibres al cap. Vam fer dues lligues de beisbol:
la femenina i la masculina. Cada equip tenia 7
o 8 membres, i cada partit tenia una durada
aproximada de 20 minuts.
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A la mitja part, vam fer un concurs d'esmorzar
saludable,

on

es

valorava

que

el

plat

contingués tots els grups que havia de
contenir un esmorzar, que fos apetitós i que
tingués certa harmonia de colors i estètica.

Després de gaudir d'uns esmorzars saludables i
deliciosos, vam continuar amb els partidets i els dos
equips que havien aconseguit més punts durant el dia de
cada lliga es van enfrontar per decidir qui seria l'equip
campió femení, i quin masculí. Tot i que el més important
va ser que tots ens ho vam passar genial i vam aprendre
que per dur una vida saludable, no s'havia d'anar al
gimnàs, o tornar-se vegetarians.

I per fi va arribar la Diada de l'Esport, un dia lectiu dedicat a la vida saludable: Un grup de
persones van ser sel·leccionades per córrer una cursa de 500m
dividits per grups i sexe, prop del nostre institut. Uns animaven als
concursants prop de la meta, els professors esperaven amb aigua i
altres apuntaven l'ordre d'arribada. Els que no volien participar es
van presentar voluntaris per tallar fruita i donar-la després als
corredors quan tornessin, i per repartir-la per tot el pati a tothom.

Però encara no havia acabat el dia de
posar-nos en forma, després vam fer també una masterclass al
pati de l'institut, on vam ballar body combat, balls llatins i altres.
Els que no volien també tenien l'opció d'anar a veure una
pel·lícula a la sala d'actes sobre l'esport.
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Un parell de dies més tard vam tenir l'oportunitat de
conèixer i entrevistar al famós jugador de bàsquet de
l'equip FIATC Joventut Nacho Llovet, que ens va
explicar moltes coses sobre l'alimentació, esport i rutina
que havien de seguir els esportistes professionals.

Més tard, vam veure uns vídeos sobre un cuiner, que ens ensenyava a cuinar de manera
saludable i apetitosa diferents tipus d'aliments, freds i calents. I on vam aprendre que l'oli
(sobretot d'oliva) és una base de la nostra dieta, i que és sa (sempre i quan no se
n'abusi).
I ens van dir que nosaltres també aprendríem a cuinar plats saludables.

Per aquelles dates, van venir els alumnes de 6è d'altres escoles per veure'l, i hi feien
diferents tallers. Un taller era el “Taller d'alimentació”, on vam explicar-lis tot el que
nosaltres havíem après, i que pensàvem que era molt important que ells sabessin.
Després vam fer amb ells l'experiment de quant es trigava a fer un suc de taronja, on ells
van poder veure amb els seus propis ulls la rapidesa amb la que es pot fer.

I va arribar el moment que tota la classe desitjava: El moment de cuinar!

A cada grup de quatre persones se'ns va assignar una recepta, de la que
havíem de portar els ingredients i utensilis necessaris per fer-la al dia
següent a classe. Alguns grups van seguir la recepta, però
d'altres van crear receptes noves, amb molta imaginació i
creativitat, que al final van
resultar ser les més agradades pel
jurat del concurs de cuina d'aquell dia. I
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després ens van manar de deures fer en grups una de les quatre
receptes proposades per la web.

I va arribar el moment que tota la classe desitjava: El moment de cuinar!

A cada grup de quatre persones se'ns va assignar una recepta, de la que
havíem de portar els ingredients i utensilis necessaris
per fer-la al dia següent a classe. Alguns grups
van seguir la recepta, però d'altres van crear
receptes

noves,

amb

molta

imaginació

creativitat, que al final van
resultar ser les més agradades pel
jurat del concurs de cuina d'aquell dia. I després ens
van manar de deures fer en grups una de les quatre
receptes proposades per la web.

Més tard des de l'àrea de matemàtiques, vam recuperar totes les
enquestes que els vam fer als alumnes de 1r i 2n d'ESO, vam fer un
buidatge i vam fer estadístiques sobre els seus hàbits, perquè ells també
sabessin si la seva vida era saludable o no.

I vam tornar a cuinar, aquest cop receptes
de diferents països del món, també a
classe. Cada recepta, després de cuinarla, havíem de presentar-la davant de tota
la classe, juntament amb un power-point
que expliqués el país d’origen de la
recepta, la ubicació d’aquest país en el
mapa, el seu clima, la seva religió, etc.

i
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Més tard, amb el tema de la Barcelona
World Race, vam llegir un article que
explicava l’alimentació dels regatistes,
que havien de prendre menjars liofilitzats
perquè pesaven menys i aguantaven, que
ho havien de prendre durant 3 mesos, i
que no era gaire sa. Vam fer una pràctica,
en la que vam posar aigua a bullir i
després vam omplir amb ella el pot de fideus instantanis “YATEKOMO”,
que són un menjar liofilitzat, deshidratat, i vam veure les calories que
aportava, etc.

Durant aquest curs hem estat treballant aquest projecte, i hem gaudit i
aprés molt. Hem descobert que hi ha altres maneres d'aprendre més
divertides, i esperem fer alguna cosa semblant al futur.

