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Alimentació - nutrició 
Alimentació = és el procés de seleccionar els aliments (pa, pit de pollastre, 
salmó, bledes), preparar els aliments (verdura a la brasa, carn a la planxa…) que 
s’han seleccionat prèviament i menjar-te’ls. Tothom s’alimenta 

Nutrició = és el procés de menjar tenint en compte els nutrients (Carbohidrats, 
Greixos, Proteïnes, Vitamines i minerals). És a dir, podem alimentar-nos cada dia, 
però podem estar malnutrits. 

 



Què passa si ens alimentem en excés? 
 Mal funcionament del metabolisme ( Obesitat, Hipertensió arterial…). 
 
Dificultat de moviment. 
 
Canvis en l'autoestima. 



Què passa si ens alimentem en defecte? 
 Dèficit del creixement i del desenvolupament. 
Disminució de la capacitat de treball. 
Disminució del quocient intel·lectual. 
Augment de les infeccions 
Major risc de malalties (anèmia,....). 
Canvis en l'estat d'ànim, autoestima. 
 



la piràmide alimenticia 



Grups d’aliments i els seus 
nutrients i l’AIGUA 



Macronutrients - 
CARBOHIDRATS Funció energètica.  

 
Produeixen el 40% de la energia ràpidament per via aeròbica i anaeròbica 
 

Hi ha diferents tipus:  
* Simples: sucres, fruita, yoghurt, llet 
* Complexos: pa, pasta, arroç, llegums 
 

Quantitat diàries recomenables: 55 – 60% 

 
 

 



Macronutrients - Greixos 
Funció:  

 * Produir energia, és una font important 
 * Reserva energètica 

 
Produeixen el 60% de la energia però lentament, per via aeròbica 
Tipus:  

 * Saturats: derivats de fonts animals. Perjudicials per l’organisme, ja que poden produir malalties, 
si mengem en excès, a l’aparell circulatori, colesterol (HDL és el bò, VDL és el dolent). Carn, ous, derivats 
lactics 

 * Insaturats: derivats de fonts vegetals. Són bons per l’organisme, ja que disminueixen el 
colesterol.  Oli oliva, girasol, peix blau (sardines, salmó, tonyina) 
 

Quantitat diàries recomenables: 15 - 30% 

 



Macronutrients - Proteïnes 
Funció:  

 * Produir energia, encara que s’utilitzen més les altres dues. Un cop 
esgotades les anteriors comença aquesta 

     * Mantenir i crear el teixit muscular 
 
Tipus:  

 * Origen Animal: carn, ous, derivats lactics, peix 
 * Origen Vegetal: llegums, cereals 

 
Quantitat diàries recomenables: 10 - 15% 



MICRONUTRIENTS 
VITAMINES 

MINERALS 



Què és el que gastem? 
Veure que HC es gasten sempre al 
principi de les activitats i en activitats 
intenses. 
Greixos comencen a gastar-se a partir 
d’uns 20-25’. Important fer treball aeròbic. 
No obstant, si fem treball aeròbic de baixa 
intensitat gastem més greixos que no pas 
HC. 
 



Funcions dels aliments 
Energètica: Els aliments ens proporcionen energia (diferent quantitat d'energia 
segons l'aliment) que la utilitzem per moure'ns. Exemples: pa, cereals, oli... 

Plàstica: Construir els músculs i els ossos i renovar parts del cos que creixen. 
Exemples: carn, peix, fruits secs.. 

Reguladora: Regular el funcionament del nostre cos. Exemples: fruites, 
verdures... 

 



ets el que menges 





consells per a una dieta 
saludable Variar el aliments 

Controlar el consum de greixos 

Controlar el consum d’aliments energètics 

Reduir el consum de sals i olis 

Beure un mínim de 8 litres d’aigua/dia 

Establir una rutina d’exercicis físics adequats (fer exercici periòdicament) 





Consells finals 
Preferible  Evitar 

menjar	carn	blanca	(pollastre,	gall	d’indi,	conill)	 menjar	carn	vermella	(porc,	xai,	ovella,	cangur,	caball…)	

augmentar	 el	 consum	 de	 fruita	 i	 verdures	 o	
productes	integrals,	ja	que	tenen	fibra	i	funcionen	
bé	per	la	regulació	intes?nal	

menjar	 molt	 d’embo?t	 o	 derivats	 càrnics	 (embo?ts,	
salsitxes,	 salami,	 xoriço…),	 ja	 que	 tenen	 molts	 greixos	
saturats	

menjar	peix	blau	(sardines,	salmó,	tonyina)	 menjar	peix	blanc	(llubina,	truita,	dorada…)	

beure	 líquids	 sense	 molt	 de	 sucre	 o	 sense	 gas	
(sucs	o	infusions)	

beure	líquids	amb	molt	de	sucre	i	amb	gas	

menjar	galetes,	pas?ssos,	“bolleria”	(croissant…)	



recorda - treball 
Després de llegir aquest power point, heu de fer la valoració del vostre treball. 
Pensa en què has menjat, si menges tots els macronutrients, si és equilibrada i 
sana. Com la milloraries o què modificaries de la teva alimentació. 

 

Data límit de lliurament: 22 de Gener 



Annexes  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/ali.html  

http://www.xtec.cat/~afaro1/3rESO/3rESO-digital/nutricio/3ESO-TEXT-BIO-nutricio.htm 

 

Pel·lícules 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U (tràiler de la pel·lícula Super size me, que parla del menjar Fast food. 
Aquí us deixo la peli en versió original i subtitulada en àrab (de youtube). 
https://www.youtube.com/watch?v=7PMR1lYo5gc  

https://vimeo.com/49967977 (documental - El plat o la vida) 


