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L’arribada d’un fill o filla és, per descomptat, una 
gran alegria. Ens sentim molt feliços però sovint 
tenim molts dubtes en relació amb la seva cura, 
educació o alimentació. Tanmateix, encara en tenim 
més quan el nostre fill o filla és un nadó i no ens pot 
explicar què li passa, què necessita o què li agrada. 

És feina dels pares i mares escoltar els fills i filles 
amb tots els sentits i anar adaptant les seves 
actuacions a les necessitats dels més menuts, 
atenent tot allò que ens expliquen a la seva manera 
i, en el cas de l’alimentació, respectant també la seva 
sensació de sacietat.

És freqüent que altres persones parlin de quantitats 
exactes, d’ingredients de farinetes, d’ordre en la 
introducció dels aliments... però és recomanable fer 
servir la lògica i el sentit comú, que seran de gran 
ajut, tenint en compte les evidències científiques 
més recents sobre aquests temes. 

L’alimentació ens facilita espais privilegiats, ja que 
permet el contacte físic, visual i auditiu amb la mare, 
el pare o la persona cuidadora. Els àpats han de ser, 
doncs, espais de contacte, de relació i d’afecte.  
Cal potenciar-los per convertir-los en espais 
familiars on estretir els nostres vincles.

L’àpat:  
molt més que 
alimentar-se!

L’àpat: molt més que alimentar-se!
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El nadó de 0 a 2 anys se sent 
reconegut i acceptat a partir 
del que les altres persones li 
transmeten. L’actitud del pare o 
mare o persona cuidadora ha de 
ser de confiança i tenir respecte 
vers la criatura, però també vers 
si mateixa. És important que 
qui el cuidi se senti segur i amb 
confiança, que busqui suport en 
la família, la llevadora o l’equip de 
pediatria, que li donaran pautes 
per estar més tranquil, i això 
repercutirà positivament en la 
criatura.

Què vol dir qualitat en els primers 
anys de vida? 

○ Temps: és importantíssim no 
anar amb presses i dedicar 
temps a la criatura. Entendre 
que el seu ritme és més lent, que 
està aprenent i que necessita 
que se li proporcioni temps per 
assolir aquests aprenentatges.

○ Afecte: implica estimar 
gratuïtament, acceptar la 
criatura tal com és i demostrar-
li-ho. 

○ Respecte: escoltar-la, confiar en 
les seves ganes de fer bé, fer-la 
partícip de les coses que li farem 
(donar-li menjar, banyar-la...), 
acceptar allò que no li agrada... 
El respecte consisteix a intentar 
entendre les seves raons, a tenir 
en compte les seves emocions, 
gustos i acceptar-la tal com és. 
Però també implica saber posar 
límits quan és necessari.

○ Confiança: per tal que la criatura 
desenvolupi la seva autonomia 
és imprescindible que senti 
que les persones que la cuiden 
confien en ella. L’adult ha de 
donar l’oportunitat de provar 
i d’equivocar-se, ha de confiar 
en les capacitats d’aprendre 
i d’esforçar-se que té el nen 
o nena. La criatura, com més 
segura i confiada se senti, més es 
llançarà a explorar i confiar en si 
mateixa.

Els àpats són un bon moment per 
potenciar aquest vincle i aquesta 
relació; la criatura menja molt 
sovint, per tant tenim moltes 
oportunitats per estar presents 
amb tots els sentits mentre se li 
dóna el pit, el biberó o els aliments 
sòlids o les farinetes. En aquests 
moments és important ser 
conscients de com se li demostra 
l’afecte, el respecte, la confiança  
i el seu temps.

L’àpat: molt més que alimentar-se!

La importància  
del vincle en 
aquesta etapa 

El nadó humà neix molt limitat 
pel que fa a les capacitats respecte 
d’altres mamífers, calen mesos o 
anys per assolir capacitats que 
altres espècies animals assoleixen 
en pocs dies. Aquesta és, doncs, 
una etapa de vital importància 
per assentar les bases del 
desenvolupament futur. 

Els sis primers mesos són 
importantíssims per establir un 
vincle fort, estret i segur amb 
la mare, el pare o la persona 
cuidadora que farà que la criatura 
tingui una seguretat emocional 
imprescindible per a un bon 
desenvolupament de la seva 
identitat i personalitat.

La millor manera de transmetre 
amor en els primers mesos és el 
contacte físic, la mirada dolça de 
la persona cuidadora, les mostres 
d’afecte, les cançons, el fet d’estar 
present amb tots els sentits mentre 
es cuida el nadó. En definitiva, cal 
dedicar-li un temps de qualitat. En 
aquesta etapa la millor estimulació 
li proporciona qui el cuida, amb 
paraules, carícies, mirades... No són 
importants els jocs per estimular-
lo, ja hi haurà temps per fer-ho, 
sinó que el que és significatiu és la 
presència de la persona cuidadora. 
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El repte: 
l’autonomia

Sovint veiem les criatures de 0 a 2 
anys com a infants dependents als 
qui ho hem de fer tot, i és veritat 
que en els primers mesos és així, 
però, a poc a poc, hem d’anar 
deixant espai perquè el nen o 
nena guanyi en autonomia i faci 
tot allò que pugui anar fent sol. 

Molts pares i mares queden 
sorpresos quan l’escola bressol els 
explica què és el que fa el nen o 
nena: es renta les mans, ajuda a 
parar taula, menja tot sol, recull el 
seu plat i got, llença el tovalló a les 
escombraries...

El repte com a pares i mares és 
identificar, dia a dia, en què pot 
tenir més autonomia i donar-li la 
seguretat suficient perquè trobi 
la valentia per afrontar els petits 
reptes d’autonomia que li planteja 
la vida quotidiana, sense pors, 
acceptant que les primeres vegades 
no li sortirà bé, però que a poc a 
poc ho anirà aconseguint.

És ben cert que, al principi, el 
descobriment dels propis límits 
donarà més feina als pares i mares: 
“Ho embruta tot! Si li dono jo 
acabem abans! Si li dono la cullera 
acaba tot a terra!...”. Però és només 
amb aquest joc d’exploració que la 
criatura anirà aprenent i aviat no 
sols no donarà tanta feina, sinó que 
incorporarà l’hàbit de fer coses que 
abans feien el pare i la mare.

Segons cada etapa evolutiva 
l’infant serà capaç de fer unes o 
altres accions de forma autònoma. 
L’adult haurà d’estar ben atent per 
deixar l’espai suficient per a l’acció 
autònoma de l’infant, evitant les 
reaccions limitants i motivant 
l’activitat independent. 

Algunes idees del que poden 
arribar a fer sols són:

De 0 a 12 mesos

○ Reclamar l’aliment.

○ Començar a aguantar la cullera  
i ficar-se-la a la boca.

○ Començar a agafar trossos de 
menjar fàcil d’empassar i ficar-
se’ls a la boca.

○ Identificar que tenen gana  
i set.

De 12 a 24 mesos

○ Rentar-se les mans abans de 
dinar i eixugar-se-les.

○ Utilitzar la forquilla i la cullera  
i menjar sols.

○ Posar-se i treure’s el pitet.

○ Col·laborar a parar i desparar 
taula.

○ Rentar-se les mans i la cara 
després de l’àpat.

○ Acabar d’obrir envasos que 
l’adult li ha obert una mica 
prèviament.

L’àpat: molt més que alimentar-se!

L’elogi:  
la clau

Però per atrevir-se a fer coses 
noves, els infants s’han de sentir 
segurs que ho podran fer bé, que 
seran capaços de fer-ho. Aquí el 
paper de l’adult és clau. Els elogis, 
els missatges d’aprovació i les 
invitacions a provar-ho perquè ho 
poden fer són fonamentals.

No sols aconseguiran millorar 
la seva autonomia, cosa que els 
serà útil en moltes altres vessants 
de la vida quotidiana, sinó que 
la seva autoestima augmentarà 
considerablement i els despertarà 
l’interès per continuar aprenent i 
explorar nous reptes.

Aquí l’esforç dels pares i mares 
consisteix a controlar les pròpies 
pors i angoixes i acceptar el risc a 
equivocar-se de l’infant, a fracassar 
en els primers intents de créixer 
experimentant. L’adult ha de ser 
conscient que el joc és el mitjà per 
anar aprenent i descobrir el món, 
i en el joc infantil tot ha d’estar 
permès: la brutícia, els errors,  
els dubtes... 
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Però potser  
no cal anar  
tan ràpid? 

Alguns pares i mares pensen que 
no hi ha pressa perquè l’infant 
comenci a menjar sol. Al cap i a la fi 
no els costa tant donar-li el menjar 
i s’estalvien haver de netejar 
després o haver de dedicar-li més 
temps.

Però s’ha de tenir present que 
l’aprenentatge funcional de 
la masticació i deglució de 
triturats ajuda a desenvolupar la 
musculatura de la boca, amb la 
qual cosa actua indirectament en 
el desenvolupament de l’aparell 
fonador i, per tant, en el de la parla. 
Val la pena tenir-ho en compte.

D’altra banda, la manipulació 
d’objectes i aliments l'ajudarà en el 
seu desenvolupament psicomotor 
i són les primeres activitats 
autònomes que estimularan 
aprenentatges posteriors.

El gran debat:  
les quantitats 

És molt habitual trobar pares i 
mares amoïnats perquè el seu fill o 
filla no menja gens! O almenys és 
això el que ells pensen. 

Una dada que ens pot orientar és 
tenir informació de les dimensions 
de l’estómac d’un nadó.

1 dia

9 mesos

3 dies

5 anys

1 setmana

Adult

1 mes

Evolució de la  
grandària de l'estómac

L’àpat: molt més que alimentar-se!

Evolució del  
creixement infantil

En néixer 1 any 2 anys 3-4 anys 5-6 anys
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Si algú es pregunta quan creix 
més una persona, la tendència 
és pensar que és durant 
l’adolescència, però no és així. El 
període en què el creixement és 
més ràpid és justament abans de 
néixer, ja que l’ésser humà, en 9 
mesos, passa de ser una cèl·lula 
a pesar 3 kg. El segon període 
de creixement més ràpid és 
justament després de néixer i fins 
al primer any de vida, ja que fa un 
creixement d’uns 22 cm i uns 10 kg. 
Mai més hi haurà un creixement 
tan extraordinari. És, doncs, en 
aquest període que la criatura 
haurà de rebre una aportació 
calòrica important. 

És veritat que hi ha molta gent 
que pensa que, a partir del primer 
any de vida, l’infant comença a 
caminar i necessita més aportació 
energètica, però és molt evident 
que per créixer necessitarà una 
aportació de calories i nutrients 
menys elevada que fa uns mesos. 
És, doncs, normal que es tingui la 
sensació que l’infant ara menja 
molt menys.

L’àpat: molt més que alimentar-se!

El que és clar és que cal observar 
l’infant i anar veient quina és 
la quantitat que ens indica que 
necessita.

L’interès ha d’estar en el fet que 
guanyi pes i sigui feliç, no en si 
s’acaba o no els biberons o els 
plats que ha de menjar. 

Això sí, s’ha de tenir en compte que 
el nadó sempre sap quant ha de 
menjar però no què. Aquí són els 
pares i mares els que han d’establir 
els criteris amb l’assessorament de 
l’equip de pediatria.

A banda de la grandària de 
l’estómac, també s’ha de tenir en 
compte l’evolució en el creixement 
dels infants i les necessitats 
energètiques que se’n deriven a 
cada moment evolutiu.

Moltes famílies pensen 
erròniament que el seu fill o 
filla, des que ha deixat de menjar 
farinetes i purés, menja menys, i no 
és ben bé així. La criatura menja 
el que necessita, però ara li fa falta 
menys quantitat perquè el seu 
creixement s’ha alentit de forma 
considerable.

Una idea també falsa és que es 
menja per poder créixer, però en 
realitat és a l’inrevés, es menja 
perquè creixem. Així doncs, 
sembla fàcil entendre que per 
molt menjar que donem als fills i 
filles, aquests no creixeran més o 
més ràpidament. De fet, perquè el 
creixement es vegi compromès, cal 
una reducció alimentària realment 
molt gran.
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○ Ajustar les quantitats a les 
necessitats de l’infant i respectar 
la seva sensació de gana, per 
evitar baralles innecessàries i la 
sobrealimentació. 

○ Intentar adaptar els horaris 
familiars perquè la criatura 
mengi acompanyada de la 
família el màxim d’àpats 
possible, i ajudar a reforçar el 
sentiment de vincle familiar 
i a tenir models adequats de 
comportament a taula.

○ Buscar un lloc tranquil on 
donar menjar a l’infant, sense 
distraccions especials. Evitar 
els àpats davant la televisió o la 
tauleta tàctil, o bé menjar amb 
joguines. També és important 
que tingui la cullera i la forquilla, 
encara que no les sàpiga fer 
servir s’hi anirà familiaritzant.

○ Triar un lloc on es pugui menjar 
sense importar que s’embruti 
el terra o el mobiliari. També és 
convenient mantenir estable 
aquest lloc per tal que la criatura 
pugi anticipar el moment de 
l’àpat.

○ Usar un bon pitet per no patir 
per les taques ni per on anirà el 
menjar.

○ Planificar l’estona dels àpats de 
manera que se’ls pugui dedicar 
el temps necessari; les presses no 
són bones i menys en aquestes 
edats, ja que l’infant jugar i 
experimenta amb el menjar i 
s’ha de respectar el seu ritme.

I com han  
de ser els àpats?

En aquesta franja d’edat és 
important començar a assentar 
les bases per al desenvolupament 
d’uns bons hàbits alimentaris.

A l’etapa de lactància, si 
l’alletament és natural, la mare 
serà l’encarregada exclusiva de 
l’alimentació del nadó. Però caldrà 
no oblidar que la parella, si n’hi 
ha, també ha de poder participar 
tant en les decisions relacionades 
amb l’alimentació com en les 
tasques que també ho estan. És 
evident que no es pot encarregar 
d’alletar l’infant, però pot ajudar-lo 
a treure els gasos, fer el canvi de 
bolquer posterior, preparar i donar 
biberons quan és aquest el tipus 
d’alimentació emprat, encarregar-
se de posar-lo a dormir i estrènyer 
també el vincle amb el seu petit fill 
o filla.

Sovint, amb la preocupació que 
no s’ho acaba tot, els pares i mares 
persegueixen la criatura per tota 
la casa intentant que s’acabi el 
menjar o busquen llocs on la 
criatura pugui estar entretinguda 
i vagi menjant sense adonar-se’n. 
Cal evitar aquestes situacions. 
El nen o nena ha de menjar tan 
autònomament com sigui possible 
i hem de respectar el seu criteri en 
relació amb les quantitats.

Per assentar les bases d’uns bons 
hàbits alimentaris cal tenir algunes 
idees clares: 

○ Ubicar l’infant de tal manera 
que el menjar li quedi a la vista 
i evitar seients que el deixin 
massa baix.

○ Evitar fer-lo escollir entre dos 
menús diferents, ja que pot fer 
que la criatura pensi que menja 
“a la carta”. Però sí que es pot 
deixar triar entre opcions 
semblants (entre una fruita i 
una altra, entre dos tipus de 
verdura... ) per tal que l’infant 
senti que se’l respecta i es tenen 
en compte les seves preferències. 

○ Elogiar les petites fites que 
aconsegueixi, i així reforçar 
aquelles conductes que volem 
consolidar en el camí cap a 
l’autonomia.

L’àpat: molt més que alimentar-se!
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L’alimentació  
en aquesta  
etapa

2

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
l’alletament infantil ha de ser exclusivament amb 
llet materna fins als 6 mesos, ja que aquesta és 
l’aliment més complet que es pot donar a un nadó,  
i conté tot allò que el nen o la nena pot necessitar 
per a un bon desenvolupament global. 

A partir d’aquesta edat es poden donar aliments 
complementaris, a poc a poc i d’acord amb 
l’interès i el grau de desenvolupament de l’infant 
i les indicacions de l’equip de pediatria. Sigui com 
sigui, és recomanable continuar l’alletament amb 
alimentació complementària fins als 2 anys o més, 
fins que la mare i l’infant ho desitgin.

No obstant això, si per qualsevol motiu (per malaltia 
de la mare, per la reincorporació a l’activitat laboral 
o per qualsevol altra raó) aquest alletament es veu 
compromès, no cal preocupar-se’n. S’ha de tenir  
en compte que moltes famílies han criat els seus  
fills i filles amb llet artificial i aquests han crescut 
sans i feliços.

De la llet materna hem de valorar també que, a més 
a més de proporcionar al nadó tot el que necessita, 
és ecològica, econòmica i està sempre disponible 
a la temperatura adequada. Així doncs, servirà per 
estalviar despeses, planificar compres i tasques  
de preparació. 

L’alimentació en aquesta etapa
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En el cas que la mare s’hagi de 
treure la llet, per garantir que la llet 
materna es conservi correctament, 
la podrem deixar:

○ A 24 ºC: 4 hores.1 

○ Refrigerada entre 0 i 4 ºC: 5 dies.

○ Al congelador dins de la nevera: 
2 setmanes.

○ En un congelador amb porta 
separada (tipus combi):  
3-4 mesos. 

○ En un congelador tipus 
comercial amb temperatura 
constant de -19 ºC: 6 mesos.

Per tal que les mares puguin iniciar 
i mantenir la lactància materna 
exclusiva durant 6 mesos, l’OMS  
i l’UNICEF recomanen:

○ que la lactància s’iniciï en la 
primera hora de vida;

○ que el lactant només rebi llet 
materna, sense cap altre aliment, 
ni beguda, ni tan sols aigua;

○ que la lactància es faci a 
demanda, és a dir, amb la 
freqüència que vulgui la 
criatura, tant de dia com de nit, i

○ que no es facin servir biberons, 
ni tetines ni xumets.

Aquestes recomanacions es 
fonamenten en la idea que 
l’alletament matern és, com s’ha 
vist, la forma més completa 
d’alimentació que es pot donar 
a un nadó, però també perquè 
preveu al·lèrgies i malalties en la 
criatura i el càncer de mama  
i l’osteoporosi en la mare.

1 Tot i que hi ha estudis que diuen que es pot 
deixar a 15 ºC 24 hores i a 19-22 ºC 10 hores, és 
difícil controlar aquesta temperatura i sovint 
a la cuina de les llars és més elevada. Per tant, 
per evitar riscos, és millor guardar-la sempre  
a la nevera.

L’alimentació en aquesta etapa
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Però de veritat  
n’hi ha prou  
amb el pit?

Si bé en els primers mesos de vida 
està socialment acceptat de forma 
generalitzada que l’alletament 
matern és de forma indiscutible 
el millor aliment per al nadó, 
passat un temps els pares i mares 
comencen a tenir la pressió de 
l’entorn dient que el nadó necessita 
complementar la llet amb altres 
aliments, per tal de no quedar-se 
amb gana. I a molts pares i mares 
els acabaran sorgint alguns dubtes.

 

 
Els nadons tenen un estómac 
petit, per tant, necessiten que els 
aliments que prenguin siguin 
molt nutritius. Per això, s'han de 
prioritzar els aliments que aporten 
més energia i nutrients. Durant el 
primer any de vida, doncs, la llet 
(idealment materna o, si no pot 
ser, artificial) ha de ser el principal 
aliment de la dieta de l'infant. 
La resta d'aliments servirà de 
complement, però s'han d'oferir 
sempre després de la llet.

Observem que la llet materna  
té 70 kcal per 100 ml, en canvi  
100 grams dels aliments següents 
(una quantitat molt gran per a un 
nadó) aporten:

○ La taronja: 45 kcal

○ Les mongetes tendres:  
27-36 kcal

○ Les pomes: 50 kcal

○ Els plàtans: 91 kcal

○ L’arròs bullit: 126 kcal

De fet, un estudi va demostrar que 
els purés per a nadons fets a casa 
tenien de mitjana 50 kcal per 100 g. 
Així doncs, la llet materna, o si no 
n’hi ha l’artificial, és sens dubte un 
bon aliment per a l’infant i caldrà 
fugir de la idea que cal prioritzar 
les farinetes, els purés i altres 
aliments perquè sinó la criatura  
no creixerà. 

Pautes per a la 
incorporació de 
nous aliments

0-6 mesos: la llet
 

L’objectiu d’aquesta etapa 
és establir un bon vincle 
maternofilial i assegurar 
l’adaptació correcta a 
l’alletament matern i la 
maduració gastrointestinal  
de l’estómac del nadó.

Les claus per a una bona 
alimentació en aquesta etapa són:

○ Alletar exclusivament amb llet 
materna, a demanda. Amb el 
temps, mare i infant trobaran 
els horaris que els permetran 
establir rutines, per poder 
seguir amb el dia a dia i, alhora, 
proporcionar al nadó el benestar 
que necessita.

○ Tenir molt en compte que, tot i 
que en aquest període el vincle 
mare i nadó és molt important, el 
pare també té un paper rellevant 
i ha de participar en totes les 
decisions que afectin l’infant,  
i cercar espais per enfortir també 
el seu vincle paternofilial. Cal 
recordar que el pare i la mare 
han de tenir cura perquè la seva 
relació de parella no es vegi 
compromesa a causa de centrar-
se de forma desmesurada en la 
criança del seu fill.

L’alimentació en aquesta etapa
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I què poden fer  
els pares i mares?

○ Proporcionar al nadó un 
ambient tranquil que també 
ajudi a fer que els pares i mares 
es relaxin: música tranquil·la, 
moviments rítmics de balanceig, 
massatge abdominal, passeig 
amb el nadó estirat bocaterrosa 
sobre el braç de l’adult.

○ Tenir cura del nadó que pren 
llet de fórmula, ja que pot ser 
que sigui sensible o al·lèrgic a 
les proteïnes amb les quals està 
composta aquesta llet. A vegades 
canviar de llet el pot ajudar 
(sempre que es consulti abans 
l’equip de pediatria).

○ Anar amb compte amb els 
medicaments: cal consultar-
ho abans de prendre’ls, si es fa 
lactància materna.

○ Evitar sobrealimentar el nadó o 
bé alimentar-lo massa de pressa 
en cas de lactància amb fórmula.

○ Ajudar els nadons alletats de 
forma artificial a empassar-se el 
mínim d’aire durant l’alletament 
(posant el biberó el més vertical 
possible, utilitzant les tetines 
antisinglot habituals...).

○ Procurar que el nadó que 
s’alleti amb llet materna estigui 
col·locat durant l’alletament 
panxa amb panxa amb la mare, 
fent que agafi tot el mugró amb 
la boca ben oberta.

○ Ajudar el petit o petita a treure 
els gasos després de cada presa. 

○ Tenir present que mentre el 
nadó s’alimenta només amb 
llet la ingesta de líquid queda 
assegurada, però quan es van 
introduint altres aliments cal 
oferir-li aigua durant el dia.

Però algú sap què  
li passa al meu nadó?

Una de les qüestions que angoixen 
més els pares i mares en aquest 
període són els atacs de plor i la 
irritabilitat, que poden aparèixer 
durant els tres i quatre primers 
mesos de vida i que no semblen 
tenir cap mena de motiu aparent 
(malaltia, gana, incomoditat, 
mal físic, necessitat de canvi de 
bolquer... ). Acostumen a produir-se 
a la tarda, entre les 18 i les  
20 h, amb una durada d’unes dues 
hores. La criatura envermelleix, es 
contrau i plora desesperadament, i 
provoca el desconcert dels  
pares i mares, incapaços de 
consolar-la. Són els famosos còlics 
del lactant.

Hi ha qui creu que els còlics 
són deguts a la immaduresa del 
sistema intestinal i l’aire que 
s’empassa el nadó en plorar (gasos). 
També s’atribueix a cansament 
i estrès, però en realitat no se’n 
coneixen les causes.

És una realitat que aquests plors 
inconsolables provoquen molta 
ansietat als pares i mares i que 
en alguns moments, fins i tot, fan 
dubtar de la intuïció i la capacitat 
parentals. Però cal estar tranquils, 
són benignes i aviat passaran.

L’alimentació en aquesta etapa
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6-12 mesos:  
nous aliments

L’objectiu d’aquesta etapa 
és anar consolidant la 
incorporació d’aliments 
triturats o aixafats, 
augmentar el ventall i 
la diversitat d’aliments i 
començar a deixar que el nen 
jugui amb aliments sòlids 
per anar preparant l’etapa 
següent. 

Els signes que evidencien que un 
nadó està a punt per començar a 
ingerir aliments complementaris 
són els següents:

○ S'asseu (recolzat a la falda de 
l'adult) i manté el cap dret.

○ Coordina ulls, mans i boca per 
mirar l'aliment, agafar-lo i posar-
se'l a la boca.

○ Pot empassar-se aliments 
sòlids, és a dir, no els expulsa 
instintivament cap a fora amb 
la llengua per evitar ofegar-se 
(l'anomenat reflex d'extrusió).

Les claus per a una bona 
alimentació en aquesta etapa són: 

○ Incorporar els aliments nous a 
l’alimentació d’un en un.

○ Cal que entre un aliment nou 
i el següent es deixi passar de 
2 a 3 dies per valorar la bona 
tolerància.

○ És recomanable aixafar els 
aliments en lloc de triturar-los 
o oferir-ne alguns de tallats a 
trossets ben menuts (segons el 
ritme de dentició i l’interès de la 
criatura pel menjar).

○ Cal evitar els sòlids, com a 
mínim fins als 3 anys d'edat, 
que poden suposar un risc 
d'ennuegament, com per 
exemple la fruita seca sencera, 
les crispetes, el raïm sencer,  
la pastanaga o la poma sencera  
o a trossos grans, etc. 

○ Sempre s’han d’oferir els 
aliments nous a l’àpat del matí 
o migdia per poder observar la 
criatura al llarg del dia i valorar 
si té una possible al·lèrgia o 
intolerància.

○ En aquest període començarem 
a oferir alimentació 
complementària com:

o Hortalisses: pastanaga, ceba, 
mongeta tendra, carbassó, 
carbassa, porro...

o Farinacis: arròs, pasta, pa, 
farinetes de cereals sense 
sucre, sèmola de blat de moro, 
patata, llegums ben cuits i 
sense pell, etc.

o Proteics: donar 20-30 g/dia de 
carn magra o bé 30-40 g/dia de 
peix blanc/magre o blau/gras 
sense espines o bé 1 unitat 
d'ou petit/dia.

o Fruita: plàtan, pera, taronja, 
mandarina, préssec, pruna, 
meló...

o Oli d'oliva verge.

○ És indiferent començar per 
fruites, hortalisses o farinacis, ja 
que en aquest primer període la 
base principal de l’alimentació 
encara és la llet.

○ En cas de triturar les fruites, 
no s’hi ha d’afegir ni sucre, ni 
galetes, ni cap altre complement; 
no ho necessiten i no els aporta 
cap benefici des del punt de 
vista nutricional.

○ Donarem al nen o nena la 
cullera, tot i que encara no està 
preparat per utilitzar-la, per tal 
que s’hi vagi acostumant.

L’alimentació en aquesta etapa
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1-2 anys:  
la cullera
 

L’objectiu d’aquesta etapa 
és aprendre a mastegar i 
assolir una dieta saludable i 
equilibrada que asseguri un 
creixement i desenvolupament 
òptims.

Les claus per a una bona 
alimentació en aquesta etapa són:

○ Començar a pautar els cinc 
àpats al dia: esmorzar, mig matí, 
dinar, berenar i sopar.

○ Conservar una ingesta de 
productes lactis (la llet ja no 
ha de ser adaptada, sinó llet 
sencera) de 2 racions al dia, que 
són: 1 got de llet més 1 iogurt i 1 
tall de formatge o 1 got de llet i 
2 iogurts. A partir dels 2 anys, la 
llet i els lactis poden ser baixos 
en greix o desnatats.

○ Mantenir el consum de 2 fruites 
al dia.

○ Procurar que les hortalisses 
siguin presents en el dinar  
i el sopar.

○ Utilitzar oli d'oliva verge  
per cuinar i amanir.

○ Incloure farinacis (idealment  
pa o flocs de blat de moro o blat), 
llet o iogurt i fruita a l'esmorzar 
(a casa i complementat a  
mig matí).

○ Oferir sempre, al dinar i al sopar, 
un aliment farinaci: pasta, arròs, 
pa, patata, llegums...

○ Incloure aliments proteics  
(30-40 g/dia de carn magra o bé 
40-50 g/dia de peix blanc/magre 
o blau/gras sense espines o bé  
1 unitat d'ou mitjà/dia).

○ Donar fruita fresca a les postres.

Ara menja menys...!

Com ja hem comentat, en 
aquesta etapa és molt habitual 
que la criatura comenci a menjar 
menys. No cal preocupar-se’n, és 
absolutament normal.

De totes maneres, per tal de 
no patir, hi ha cinc indicadors 
infal·libles que mostren si tot va bé:

○ La criatura té una vitalitat 
inequívoca.

○ No emmalalteix més de 
l’habitual en nens i nenes  
de la seva edat.

○ Se la veu feliç.

○ Té un pes i talla dins  
dels estàndards. 

○ El pediatre o pediatra diu  
que tot va bé.

I què fem si no menja?

La tendència natural dels éssers 
vius és alimentar-se per sobreviure; 
hi ha cert disseny genètic que ens 
programa per obtenir l’aliment que 
necessitem. 

Si el nen o la nena té una 
alimentació adequada al seu 
abast, segur que n’obtindrà tot 
allò que necessita. Evidentment 
cal descartar qualsevol tipus de 
patologia que pugui interferir en la 
nutrició correcta. 

Però l’alimentació és per a la 
criatura un joc igual que tota la 
resta d’activitats del dia a dia, per 
tant, cal tenir molta paciència i 
permetre que experimenti i jugui 
amb el menjar, tot i que això 
de vegades pugui ser una mica 
empipador, ja que ho embruten tot.

L’alimentació en aquesta etapa
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És important començar a oferir-li 
diferents textures, olors i sabors.  
És l’etapa ideal per anar incloent 
una gran varietat d’aliments 
saludables i anar configurant 
una dieta rica i sana que també 
respecti les seves preferències. 
Però en aquesta època arriba 
l’etapa temuda del “no”. És, doncs, 
molt habitual la negativa davant 
nous aliments. Així caldrà intentar-
ho més d’un cop, respectant la 
seva negativa, perquè les novetats 
siguin acceptades. 

Cal evitar, com a mínim, fins als 3 
anys, els sòlids que poden suposar 
un risc d'ennuegament, com per 
exemple la fruita seca sencera,  
les crispetes, el raïm sencer,  
la pastanaga o la poma sencera  
o a trossos grans, etc.

I com cuinem els aliments?

Es pot gaudir de totes les tècniques 
culinàries: al vapor, a la planxa, 
al forn, bullit, fregit, sense abusar 
d'aquest últim.

Però hi ha també altres consells 
interessants:

○ Si feu farinetes, feu-les amb 
llet materna, faran el sabor 
més familiar per al fill o filla i 
l’acceptarà més fàcilment.

○ Escorreu els aliments abans 
de fer els purés, no cal omplir 
l’estómac del nadó amb aigua. 
Ja hem vist que és molt petitet 
i hem de concentrar l’aliment 
perquè li resulti més profitós.

○ No afegiu sucre ni sal als 
aliments. Així s’acostumarà a 
menjar de forma més saludable, 
amb poc sucre i poca sal.

○ Penseu que no és imprescindible 
triturar els aliments, es pot xafar 
aliments tous com la pastanaga 
i la patata, o oferir arròs i pasta 
petita cuits i anant acostumant 
l’infant a la nova forma de 
menjar.

○ Seguiu donant el pit fins  
als 2 anys o més.

Recomanació: tingueu en 
compte que a partir de l’any, 
si comparteix algun aliment 
cuinat amb els pares, aquest 
aliment ha de portar poca sal  
i aquesta ha de ser iodada.

 

I com ho fem si no tenim  
ni temps per cuinar?

Moltes famílies estan preocupades 
per com criaran els seus fills i filles 
si gairebé no tenen temps de cuinar 
per a ells mateixos. La veritat és 
que la criança d’un fill sempre 
demana una gran dedicació, però 
hi ha algunes idees que ens poden 
fer més fàcil el dia a dia.

La primera és incorporar la dieta 
del petit o la petita en el menú 
setmanal dels grans, i mirar 
d’aprofitar tot allò que eviti haver 
de fer menús diferenciats, ja que si 
no es farà molt feixuc i tot plegat 
tampoc és necessari.

Tot dependrà dels gustos i costums 
familiars, però potser amb 
l’arribada del fill o filla els hàbits 
alimentaris de la família milloren 
considerablement. 

D’altra banda, també cal tenir 
en compte que es pot fer una 
quantitat superior, durant el cap 
de setmana, i congelar els àpats per 
consumir-los durant la setmana.  
És molt pràctic i molt més 
econòmic i saludable que comprar 
potets o aliments precuinats. 

L’alimentació en aquesta etapa
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Això sí, si es fa s’ha de tenir present 
alguns aspectes importants:

○ Envaseu-ho tan bon punt  
s’hagi refredat.

○ Envaseu-ho en pots hermètics i 
individuals per cada àpat en la 
mesura que acostuma a menjar 
l’infant.

○ Llenceu el que sobri i no torneu 
mai a congelar-ho.

○ Conserveu-ho a temperatura 
inferior a -18 ºC.

○ Descongeleu el menjar traient-
lo el dia abans i posant-lo a la 
nevera.

○ Quan escalfeu el menjar, cal 
que aneu amb compte que la 
calor s’hagi distribuït de manera 
homogènia.

○ Si no esteu segurs de quan el 
fareu servir, etiqueteu-lo amb la 
data abans de congelar.

○ Tingueu en compte la diferència 
de durabilitat dels diversos 
aliments:

• Verdures i fruites: menys  
de 6 mesos2.

• Peix i carn: menys de 3 mesos.

• Si porten llet: menys  
de 2 mesos.

• Purés de patata o pastanaga: 
quan es descongelin caldrà 
afegir-hi oli i remenar-ho 
de nou, ja que queden amb 
textura grumollosa.

○ No congeleu purés que 
incloguin:

• meló

• alvocat

• plàtan

Tot i així, no cal preocupar-se si,  
de tant en tant, per conveniència  
o manca de temps, s’utilitzen algun 
tipus de productes comercials.  
Són segurs i ens poden alleugerir  
el dia a dia de forma puntual.

L’alimentació en aquesta etapa

2 Les fruites fresques quan es congelen es 
queden pansides; si volem congelar-les  
és millor fer-les amb compota.
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Educar en positiu

Programa “Créixer en família”  
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/
familia/creixerenfamilia

Créixer en família. Guia 0-3 anys  
per a les dinamitzadores i dinamitzadors 
http://benestar.gencat.cat/web/.
content/01departament/08publicacions/ambits_
tematics/families/25creixerfamilia03/creixer_
familia_0_3.pdf

Recomanacions per a l’alimentació  
de la primera infància  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/
recaliprinf.pdf

Claus per a una lactància  
materna satisfactòria 
http://www.canalsalut.gencat.cat/web/content/
home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_
la_a_a_la_z/b/bebe/documents/arxius/guia_de_la_
lactancia_materna.pdf

Els beneficis de l’alletament 
http://www.lalligadelallet.com/wp-content/
uploads/2011/05/Els-beneficis-de-lalletament-
matern.pdf

Manual per a un bon alletament matern 
http://www.llevadores.cat/images/docs/
publicacions/Manual_per_bon_alletament_ 
matern.pdf

Lactància materna AEP,  
una app per fomentar la lactància materna 
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/
lactancia-materna-aep-app-fomentar-lactancia-
materna

A taula cal predicar amb l'exemple 
http://faros.hsjdbcn.org/ca/recomendacion/taula-
cal-predicar-lexemple

Cuina de reaprofitament

Receptes contra el malbaratament d'aliments 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/
doc35258.html

Prou malbaratar aliments 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3612/
doc35324.html

Bibliografia web d’interès

Bibliografia web d’interès
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Alimentació saludable

Quatre consells per preparar aliments  
de forma segura 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/
dd17445/4normes_catala.pdf

Receptes saludables del PAAS 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/
vida_saludable/alimentacio/receptes_saludables

Alimentació saludable en l’etapa escolar 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_
canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_
alimentaria/documents/arxius/guialimentacio.pdf

Piràmide de l’alimentació saludable 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_
canal_salut/ciutadania/vida_saludable/alimentacio/
consells_generals/documents/arxius/piramide_
alimentacio01.pdf 
 
Menjar sa amb menys diners. 10 consells  
per treure més profit dels seus euros 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/
dir3658/2014_07_05_comer_con_menos_dinero.pdf

Recomanacions per millorar la qualitat  
de les programacions de menús a l'escola 
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/
ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/
menus_escolars/programa_revisio_programacions_
menus_escolars_catalunya_preme/documents/
arxius/Recomana_menus_escola.pdf

Dinars de carmanyola als centres educatius 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_
canal_salut/ciutadania/directe_a/actualitat/2012/
juliol/carmanyola_escola_27_juliol_2012_cc_gs_
mm_2.pdf

Passar-s’ho bé i menjar millor.  
Recomanacions per a menús en casals d’estiu 
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/
ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/
menus_escolars/consells_i_recomanacions/
documents/arxius/menuscampus.pdf

0a2 Per  
saber-ne  
més...



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 18

Bibliografia d’interès
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2a6 6a12 12a18

Altres franges  
d’edat

El programa “Àpats en família”,  
està adreçat a famílies amb fills  
i filles d’edats compreses entre  
0 i 18 anys. 

Els grups s’organitzen en funció de 
l’edat dels fills i filles: 0-2 , 2-6, 6-12 
i 12-18 anys. El programa compta 
amb una guia pedagògica per a 
cada una d’aquestes franges d’edat. 

Més informació Si t’interessa tenir informació  
sobre “Àpats en família” d’altres 
franges d’edat te la pots 
descarregar des de la web de 
l’Obra Social “la Caixa” o des del 
web de Secretaria de Família 
(Departament de Benestar Social  
i Família):

Secretaria de Família 
www.gencat.cat/
benestarsocialifamilia/familia

Obra Social “la Caixa” 
http://obrasocial.lacaixa.es/
ambitos/caixaproinfancia/
caixaproinfancia_es.html
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