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Promoure la salut oferint esmorzars saludables a 

DATA: 20 de febrer de 2018
HORARI: de 17.30 a 19.30h
ASSISTENTS: mestres de primària i infantil
FORMADORA: Laura Fernández

 

La sessió va servir per aprofundir
diferències d’aportació d’energia d’un aliment refinat a un que no ho és, 
dels aliments al nostre cos i quines alternatives podem oferir a l’alumnat i a les famílies 
per gaudir d’esmorzars adequats a l’hora de l’esbarjo.
degustació de diferents propostes d’esmorzar saludable. A la segona part de la sessió 
vam aprofundir en les dades de seguiment i en les accions proposades.

Coses a tenir en compte a l’hora de planteja

- La corba del sucre:  

Fa referència a com el nostre cos 
energia. Els aliments refinats com la brioxeria, els sucs envasats
corba amb pics molt alts 
ingesta però una ràpida baixada d
i baixades a la corba siguin mínimes i així l’energia és manté més en el temps, això 
s’aconsegueix amb una alimentació saludable (sense
refinats,...) 
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Promoure la salut oferint esmorzars saludables a 
l’alumnat 

 
de 2018 

de 17.30 a 19.30h 
de primària i infantil del projecte Embolcalls+Sostenibles

FORMADORA: Laura Fernández 

La sessió va servir per aprofundir en el concepte d’esmorzars saludables, 
diferències d’aportació d’energia d’un aliment refinat a un que no ho és, 
dels aliments al nostre cos i quines alternatives podem oferir a l’alumnat i a les famílies 

adequats a l’hora de l’esbarjo. A més, vam gaudir d’una 
degustació de diferents propostes d’esmorzar saludable. A la segona part de la sessió 
vam aprofundir en les dades de seguiment i en les accions proposades.

Coses a tenir en compte a l’hora de plantejar un esmorzar saludable 

 

com el nostre cos assimila els sucres dels aliments i així 
aliments refinats com la brioxeria, els sucs envasats... provoquen una 

corba amb pics molt alts (hiperglucèmia) que provoquen una gran eufòria amb la 
una ràpida baixada d’energia. L’interessant és aconseguir que les pujades 

i baixades a la corba siguin mínimes i així l’energia és manté més en el temps, això 
s’aconsegueix amb una alimentació saludable (sense greixos trans
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Promoure la salut oferint esmorzars saludables a 

del projecte Embolcalls+Sostenibles 

esmorzars saludables, veure les 
diferències d’aportació d’energia d’un aliment refinat a un que no ho és, els efectes 
dels aliments al nostre cos i quines alternatives podem oferir a l’alumnat i a les famílies 

am gaudir d’una 
degustació de diferents propostes d’esmorzar saludable. A la segona part de la sessió 
vam aprofundir en les dades de seguiment i en les accions proposades. 

assimila els sucres dels aliments i així obtenim 
... provoquen una 

provoquen una gran eufòria amb la 
energia. L’interessant és aconseguir que les pujades 

i baixades a la corba siguin mínimes i així l’energia és manté més en el temps, això 
trans, ni sucres 
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- Àpat complet: 

Per assegurar-nos que l’àpat realitzat és complet, i que ens donarà la suficient 
energia fins al següent àpat, s’ha de tenir en compte la següent proporció 
d’aliments de cada tipus, es diferencien en 

Grup 1 Carbohidrats: Hauria de ser el 40
llegums, verdures i fruites
integrals i menys refinats. A més una ingesta molt gran de carbohidrats pot 
provocar obesitat. 

Grup 2 Proteïnes: 10-15% de l’àpat. Donen estruc
les carns, peixos, làctics, llegums, 
ser menjar un bistec i prou no ens dona energia.

Grup 3 Greixos: 15-25%
part de l’aliment com el peix)
troben a aliments precuinats, ...). Serien els 
peix.... És important la seva presència en l’àpat perquè ref
el sistema càrdio-vascular....

Grup 4 Vitamines i minerals: 
Proporcionen fibres per eliminar i nutrients per a tots els sistemes del cos
de vitamines i minerals 
refredats... 

- Important, esmorza

L’esmorzar és l’àpat més important del dia, si no s’esmorza a casa l’alumnat arribarà a 
l’escola amb sensació de molta gana i això farà que no es pugui concentrar i s’hauran 
d’esperar fins a l’hora de l’esbarjo per poder menjar alguna cosa. Tot això fa que el 
cicle de l’energia s’alteri ja que a l’hora del pati es menja massa,
de l’esmorzar, després a l’hora de dinar no tenen gana i no mengen, a l’hora de 
berenar mengen massa i a la de sopar tornen a estar sense gana
tard i al matí següent torna a començar el mateix cercle.

- Com ha de ser un esmorzar a l’escola:

Ha de ser un petit mos pensat per donar suficient energia al cos per poder agua
parell d’hores fins l’hora de dinar. S’haurien d’evitar els productes refinats en aquest 
àpat, i en altres també, perquè provoquen un excés d’eufòria i com a conseqüència 
una falta d’atenció i alteracions de comportament
una aportació nutritiva zero
pasteurització s’eliminen tant la fibra com les vitamines i a més contenen sucres 
camuflats. 

A la segona part de la sessió vam parlar de les dades de les fitxes
omplertes amb l’alumnat participant en l’edició passada i vam concloure que encara 
que hagi augmentat l’ús d’embolcalls d’un sol ús com l’alumini, l’ús dels embolcalls de 
l’E+S s’ha mantingut en un 50% quan les dades de seguiment de l’edició 
16/17) l’ús estava en un 42%. A la presentació adjuntada podreu observar les 
variacions. 
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nos que l’àpat realitzat és complet, i que ens donarà la suficient 
energia fins al següent àpat, s’ha de tenir en compte la següent proporció 
d’aliments de cada tipus, es diferencien en 4 grups: 

Grup 1 Carbohidrats: Hauria de ser el 40-50% de l’àpat. Són els Cereals, arrossos, 
llegums, verdures i fruites. En aquest grup hauríem de incloure més aliments 
integrals i menys refinats. A més una ingesta molt gran de carbohidrats pot 

15% de l’àpat. Donen estructura i fan créixer els teixits
, làctics, llegums, ous... Un excés de proteïna en un àpat, com pot 

ser menjar un bistec i prou no ens dona energia. 

25% de l’àpat. N’hi ha de saludables com l’omega 3 i 6
part de l’aliment com el peix) i de no saludables que són els greixos trans (es 
troben a aliments precuinats, ...). Serien els Olis, fruits secs, greixos de la carn i el 

És important la seva presència en l’àpat perquè reforcen el sistema
vascular.... 

Vitamines i minerals: Es troben a les fruites, verdures i cereals integrals. 
Proporcionen fibres per eliminar i nutrients per a tots els sistemes del cos
de vitamines i minerals pot provocar malalties freqüents com l’estrenyiment, 

esmorza a casa! 

l’àpat més important del dia, si no s’esmorza a casa l’alumnat arribarà a 
l’escola amb sensació de molta gana i això farà que no es pugui concentrar i s’hauran 

fins a l’hora de l’esbarjo per poder menjar alguna cosa. Tot això fa que el 
cicle de l’energia s’alteri ja que a l’hora del pati es menja massa, per compensar la falta 

després a l’hora de dinar no tenen gana i no mengen, a l’hora de 
mengen massa i a la de sopar tornen a estar sense gana, per tant es fa el sopar 

tard i al matí següent torna a començar el mateix cercle. 

Com ha de ser un esmorzar a l’escola: 

Ha de ser un petit mos pensat per donar suficient energia al cos per poder agua
parell d’hores fins l’hora de dinar. S’haurien d’evitar els productes refinats en aquest 

perquè provoquen un excés d’eufòria i com a conseqüència 
una falta d’atenció i alteracions de comportament; creen addicció; no aliment
una aportació nutritiva zero. Hem d’evitar els sucs industrials perquè en el procés de 
pasteurització s’eliminen tant la fibra com les vitamines i a més contenen sucres 

A la segona part de la sessió vam parlar de les dades de les fitxes
omplertes amb l’alumnat participant en l’edició passada i vam concloure que encara 
que hagi augmentat l’ús d’embolcalls d’un sol ús com l’alumini, l’ús dels embolcalls de 
l’E+S s’ha mantingut en un 50% quan les dades de seguiment de l’edició 
16/17) l’ús estava en un 42%. A la presentació adjuntada podreu observar les 
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nos que l’àpat realitzat és complet, i que ens donarà la suficient 
energia fins al següent àpat, s’ha de tenir en compte la següent proporció 

Cereals, arrossos, 
. En aquest grup hauríem de incloure més aliments 

integrals i menys refinats. A més una ingesta molt gran de carbohidrats pot 

i fan créixer els teixits. Són 
... Un excés de proteïna en un àpat, com pot 

omega 3 i 6 (que són 
o saludables que són els greixos trans (es 

Olis, fruits secs, greixos de la carn i el 
orcen el sistema nerviós, 

s, verdures i cereals integrals. 
Proporcionen fibres per eliminar i nutrients per a tots els sistemes del cos. La falta 

com l’estrenyiment, 

l’àpat més important del dia, si no s’esmorza a casa l’alumnat arribarà a 
l’escola amb sensació de molta gana i això farà que no es pugui concentrar i s’hauran 

fins a l’hora de l’esbarjo per poder menjar alguna cosa. Tot això fa que el 
per compensar la falta 

després a l’hora de dinar no tenen gana i no mengen, a l’hora de 
, per tant es fa el sopar 

Ha de ser un petit mos pensat per donar suficient energia al cos per poder aguantar un 
parell d’hores fins l’hora de dinar. S’haurien d’evitar els productes refinats en aquest 

perquè provoquen un excés d’eufòria i com a conseqüència 
; creen addicció; no alimenten tenen 

Hem d’evitar els sucs industrials perquè en el procés de 
pasteurització s’eliminen tant la fibra com les vitamines i a més contenen sucres 

A la segona part de la sessió vam parlar de les dades de les fitxes de seguiment 
omplertes amb l’alumnat participant en l’edició passada i vam concloure que encara 
que hagi augmentat l’ús d’embolcalls d’un sol ús com l’alumini, l’ús dels embolcalls de 
l’E+S s’ha mantingut en un 50% quan les dades de seguiment de l’edició passada (curs 
16/17) l’ús estava en un 42%. A la presentació adjuntada podreu observar les 


