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L’adolescència és l’etapa de transició entre la vida 
infantil i la vida adulta, és l’etapa dels canvis físics, 
emocionals i de maduració. La relació que tenen 
els adolescents amb els seus pares i mares també 
canvia: de considerar-los com a referents i de  
ser les persones en qui creuen cegament, passen  
a qüestionar tot el que diuen i a portar-los  
la contrària. 

Aquest canvi s’ha d’entendre com un procés 
maduratiu i la importància d’aquesta etapa és 
definir la seva identitat. Però això requereix temps 
i també suposa una petita dosi de conflicte, per 
trencar amb allò que es coneix i poder decidir 
lliurement si el que els pares i mares sempre havien 
dit s’accepta o no.

D’una banda, tenen la necessitat d’autoafirmar-se, 
d’oposar-se al que es diu, de desviar-se de la norma... 
I d’altra banda, tenen més inseguretat, més dubtes, 
més incertesa.

Pel que fa a l’aspecte físic, necessiten tenir més 
espai d’intimitat, es preocupen molt més per la 
seva imatge, que es converteix en una font de 
seguretat i d’inseguretat al mateix temps, i,  
en darrera instància, també els dóna identitat. 
És comú veure nois i noies de la mateixa edat amb 
vestits pràcticament idèntics, ja que l’aparença física 
serà un indicador de pertànyer al grup o no.

Organització 
i estratègies 
per a una bona 
alimentació

Organització i estratègies per a una bona alimentació
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L’aspecte físic pren molta importància i més en  
el moment actual, en el qual la pressió per estar 
prim (especialment entre les noies) és molt alta.  
El seguiment de dietes restrictives s’ha normalitzat 
i més d’un 70% de les noies expliquen haver-ne 
fet. Cal recordar que una dieta restrictiva sense 
control mèdic és la porta d’entrada a un trastorn 
de la conducta alimentària. Respondre a la 
insatisfacció corporal del nostre fill o filla cercant 
amb ell maneres de perdre pes sense que això 
sigui necessari perquè el seu pes es troba dins de 
la normalitat, pot acabar sent molt perillós. Els 
canvis corporals a l’adolescència són molt ràpids 
i especialment en les noies, quan es tendeix a 
augmentar de volum. Reforçar la idea que el cos 
no és infinitament modelable, que de mica en mica 
adquirirà unes formes més proporcionades, els 
pot ajudar. També pot ajudar-los no mostrar-los la 
nostra pròpia insatisfacció amb el nostre aspecte 
físic ni seguir nosaltres mateixos dietes sense 
prescripció mèdica.

També trobem molts canvis en l’aspecte emocional, 
i ens pot sorprendre que passin de l’eufòria a la 
tristesa en un no-res. Però això també és part del 
procés maduratiu.

L’actitud de l’adult ha de ser propera però deixant 
espai; l’adult ha de mostrar interès, però sense 
atabalar-lo amb preguntes; ha d’expressar el seu 
criteri, però sense ser rígid; ha de permetre una certa 
flexibilització de les normes, però sense caure a no 
posar límits.

Organització i estratègies per a una bona alimentació
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L’alimentació  
en aquesta etapa

Els canvis socials esdevinguts 
durant el segle passat han fet 
que les formes d’alimentació 
tradicionals s’hagin substituït per 
dietes, i han carregat els nostres 
àpats de massa calories, massa 
sucres i massa greixos. 

Si afegim a aquests canvis en 
l’alimentació el sedentarisme 
i la manca d’activitat física, les 
conseqüències sobre la salut poden 
ser negatives.

És vital, doncs, prendre 
consciència de la importància 
d’una alimentació saludable 
per al desenvolupament físic, 
intel·lectual, emocional i motriu 
dels nostres fills i filles.

Ensenyar a menjar és tasca 
dels pares i mares, i no és una 
tasca senzilla ni ràpida. Demana 
paciència i temps. No s’ha de forçar, 
sinó que s’ha de despertar la seva 
curiositat oferint un ampli ventall 
d’aliments saludables en diferents 
formes, colors, olors, textures...

Però a l’adolescència augmenten 
els cercles de relació. Les amistats, 
els companys, la publicitat 
són una nova influència que 
incorpora nous aliments a la dieta 
de l’adolescent. Cal ser models 
saludables i acompanyar-los a 
despertar l’esperit crític davant 
la pressió de la publicitat i dels 
mitjans de comunicació. 

És també una etapa de reafirmació 
personal i de construcció del propi 
jo. Es busquen noves experiències 
i noves sensacions, també en 
l’alimentació. Aliments que haurien 
de ser extres en una dieta sana 
passen a ser aliments de consum 
habitual. 

Després d’anys d’un 
desenvolupament físic constant, 
la taxa de creixement augmenta 
considerablement i les necessitats 
energètiques i nutricionals també. 
És normal tenir més gana pel canvi 
hormonal, però també perquè 
el creixement no és regular i les 
necessitats energètiques tampoc 
ho són.

Però en veritat,  
per què mengem?
 
Per supervivència. La quantitat 
d’aliments que ingerim és 
proporcional a la nostra 
constitució. 

Per créixer. Si una persona no 
està creixent, no necessita menjar 
tant. És molt típic sentir dir allò 
de “Menja o no creixeràs”, i no 
és ben bé cert. El que menja un 
noi o noia afecta relativament el 
seu creixement: d’una banda, per 
deixar de créixer, ha de menjar 
molt poc, i, d’altra banda, per molta 
quantitat de menjar que donem 
a un infant, no farem que creixi 
més del que biològicament està 
programat.

Per moure’s. El tipus d’activitat 
diària d’una persona condiciona 
la seva necessitat de quantitat 
d’aliments i d’aportació calòrica. 
És indubtable que com més ens 
movem, més activitat física o 
esport realitzem i més actius 
estem, més volum d’aliments 
necessitem. Un noi que faci 
activitat física i un altre que no 
en faci no necessiten la mateixa 
quantitat d’energia i nutrients.

Per aprendre. L’activitat cerebral 
també consumeix una gran quan-
titat d’energia i hi ha estudis que 
correlacionen el rendiment acadè-
mic amb una bona alimentació.

Organització i estratègies per a una bona alimentació
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És lògic pensar que, si no es menja 
bé, es pot arribar a dificultar el 
creixement i a patir excés de pes, 
poden disminuir la capacitat 
d’aprendre i les defenses i pot 
augmentar la probabilitat 
d’emmalaltir.

Quin és el nostre objectiu 
com a pares i mares davant 
l’alimentació?  

L’alimentació és una de les nostres 
preocupacions. Volem cobrir 
les necessitats nutricionals dels 
nostres fills i filles per assegurar-
los un bon desenvolupament físic, 
psíquic i afectiu, així com l’adequat 
creixement i funcionament del seu 
organisme.

També hem d’estar atents per 
evitar desequilibris nutricionals 
que puguin derivar en patologies i 
prevenir malalties com l’obesitat, la 
diabetis o el colesterol.

Els àpats en família són una 
oportunitat excel·lent per establir 
bons patrons de comportament 
i hàbits alimentaris, transmetre 
valors socials i culturals, i gaudir 
d’un espai relacional on estretir els 
vincles familiars i afectius amb  
els nostres fills i filles.

Organització i estratègies per a una bona alimentació

Què implica 
una bona alimentació

Qualitat 
d’allò que 
mengem

Alimentació 
de qualitat

Hàbits 
alimentaris 
i d’activitat 

física

Forma de 
cocció
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Com han  
de ser els àpats?
 
Sempre que sigui possible, hem de 
procurar que mengin a poc a poc, 
amb un menjar conscient, gaudint 
del que estan menjant i deixant 
que els senyals de sacietat del seu 
estómac arribin al cervell. Sovint 
dinem tan ràpid que no assaborim 
els aliments, ni donem temps que 
la sensació de sacietat arribi al 
nostre cervell, la qual cosa propicia 
un consum excessiu que pot 
afavorir un risc més alt de sobrepès 
o obesitat.

S’ha de mirar, sempre que sigui 
possible, de reunir la família 
al voltant de la taula. Com més 
grans són, més activitats tindran 
i més hores passaran separats del 
nucli familiar. És un bon costum 
familiar establir uns horaris que 
ens permetin gaudir almenys 
d’un àpat en família al dia, ja que 
aquests moments poden servir 
per compartir les experiències de 
la jornada, les preocupacions o les 
il·lusions, en un ambient distès.

Els àpats en família són un costum 
arrelat a la nostra societat. Els 
àpats són espais relacionals en els 
quals les persones compartim molt 
més que el mer fet d’ingerir uns 
quants aliments.

Aquesta és, a més a més, la millor 
manera de prevenir trastorns de 
la conducta alimentària. Menjar 
en família pot reduir fins a un 35% 
el risc de patir bulímia, anorèxia 
nerviosa o trastorn per afartament. 
Aquesta és, doncs, una forma 
senzilla de prevenció que val la 
pena tenir en compte, ja que les 
menjades propicien un espai de 
relació i comunicació i ens poden 
donar pistes per veure com estan 
els fills i filles i com mengen.

És important dinar asseguts, 
dedicant-hi el temps que requereix.

En aquesta edat, els nostres fills 
i filles comencen a voler anar a 
dormir més tard, ja que els seus 
gustos televisius passen a una 
franja més tardana. Comencen les 
converses nocturnes amb el mòbil 
o l’ordinador i augmenta l’interès 
per les xarxes socials i els jocs 
multimèdia.

En aquesta etapa hem de reforçar 
els horaris estructurats dels àpats 
ja que, si són estables, serà més 
fàcil que els nois i noies acabin 
incorporant-los a la rutina diària i, 
fins i tot, acabin anticipant el que 
han de fer i ens sorprengui amb 
el fet que no haguem de cridar-los 
per venir a taula.

Què fem amb la tele, els mòbils,  
la música i altres distraccions?

Com hem dit, els àpats han de ser 
un espai relacional, de conversa i 
d’interrelació. La televisió o altres 
aparells no tenen cabuda en aquest 
context.

Però a nosaltres ens agrada dinar 
amb la televisió!

Alguns estudis diuen que les 
famílies que mengen amb la 
televisió parlen un 7% menys 
i que les persones que mengen 
veient la televisió tenen un 10% 
més de possibilitats de tenir 
obesitat. Aparentment són dues 
bones raons per tenir en compte.

En les famílies amb aquest costum, 
només cal fer la prova d’apagar la 
televisió un dia a l’hora de sopar. 
Tan sols que siguem una mica 
observadors, el que veurem serà 
revelador: els joves expliquen 
històries que van passar fa mesos, 
el sopar es fa més llarg i plaent, els 
adults diverteixen els petits amb 
històries presents i passades, i es 
fan aprenentatges en un context 
informal.

Si tot i així alguna família està 
molt interessada a veure les 
notícies o aquell programa que 
tant els agrada, hem de recordar 
que avui dia quasi totes les cadenes 
ofereixen serveis de visionat a la 
carta dels seus programes. Fins i 
tot potser podran gaudir del seu 
programa preferit junts en família, 
amb tota la tranquil·litat del món, 
un cop recollida la taula.
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Aquesta idea es fa extensiva també 
a altres eines tecnològiques: els 
mòbils, les tauletes tàctils (tablets), 
els aparells de música... Cal pactar 
unes normes de família, tant per a 
grans com per a petits. 

Alguns consells:

○ No ens aixequem fins que tots 
haguem acabat.

○ A l’hora de sopar no agafem 
trucades.

○ No escoltem música a taula.

○ No mirem la televisió mentre 
sopem.

○ Tenim els mòbils ben lluny de la 
taula i en silenci.

Per a la família que creu que 
no ho pot fer o no ho vol fer 
quotidianament, sempre pot 
pactar amb els altres membres 
quin dia poden tenir un àpat sense 
televisió i incorporar-lo a poc a poc 
a la seva rutina, o pot pactar veure 
els programes preferits a través 
d’internet, a una altra hora. Per a 
aquelles famílies que tenen per 
costum menjar plegats sense  
mirar la televisió, cal valorar 
sempre la possibilitat de fer 
excepcions puntuals en ocasions 
com un partit històric o una 
trucada important.

L’objectiu és relaxar-nos, assaborir 
els aliments, dedicar un temps 
als nostres fills i filles i afavorir 
converses divertides, relaxades i 
entranyables. Els interrogatoris o 
les reprimendes les posposarem 
per a un altre moment i ens 
deixarem portar pel dia a dia, 
l’actualitat, les històries de família... 
fent partícips en les converses els 
nostres fills i filles.

Els adults també actuen com 
a model quan mengem tots els 
mateix i quan el que varia només 
són les racions en funció de l’edat 
dels comensals. Els adults hem 
d’evitar les dietes restrictives 
sense control mèdic o bé saltar-
nos àpats, perquè podríem acabar 
normalitzant una conducta 
alterada amb l’alimentació.

Organització i estratègies per a una bona alimentació

Tasques que podem  
fer en família

1 Planificar els menús  
de la setmana.

2 Fer la llista  
de la compra.

3 Anar a comprar al mercat  
o a la botiga.

4 Endreçar la compra als 
armaris o a la nevera.

5 Preparar els entrepans  
de cada matí.

6 Fer el dinar  
o sopar. 

7 Parar o desparar  
taula.

8 Rentar plats o posar  
el rentaplats.

9 Llençar les escombraries  
o anar a reciclar.
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Què fem amb un adolescent dos 
pams més alt que nosaltres que  
no ens fa cas? 

Quan donem consells sobre  
el menjar, quan fem un plat de 
menjar que no els agrada, i quan 
intentem aconseguir que participin 
en les tasques de casa, el repte és 
què fer quan no volen fer-nos cas.

És evident que si no hem fet 
aquesta feina quan eren petits 
ara és més complicat redreçar-la. 
Amb la maduresa que incorpora 
l’adolescència, moltes famílies 
tenen una nova oportunitat per 
restablir la comunicació amb 
els seus fills i filles i millorar 
substancialment la seva relació 
amb ells. 

No obstant això, estan en una 
etapa d’autoafirmació en la qual 
volen imposar la seva opinió i no 
sempre de la millor forma. Volen 
fer la seva perquè cada vegada 
se senten més grans i no sempre 
valoren tots els pros i els contres de 
les seves decisions.

És molt important, doncs, tenir 
una actitud mesurada entre la 
rigidesa en alguns temes que 
considerem fonamentals, i deixar 
espai per a la flexibilitat en altres 
en els quals ells o elles poden 
prendre les seves pròpies decisions, 
la qual cosa és molt bona.

Tot i així, quan ens trobem davant 
la negativa dels nostres fills i 
filles a fer alguna cosa, davant la 
necessitat de fer-los veure que els 
seus actes tenen conseqüències o 

Les tasques  
de casa,  
cosa de tots. 

Els hàbits alimentaris i el plaer pel 
que comporta cada àpat, a banda 
del fet puntual d’ingerir aliments, 
s’adquireixen també participant 
de tot el procés de l’elaboració 
d’un plat (des de la compra dels 
ingredients fins que es recull tota 
la cuina) de forma cooperativa i en 
família.

La llista de tasques de casa que 
comporta l’alimentació és ben 
llarga i ells cada cop són més grans, 
així que a poc a poc hem de pensar 
què poden anar assumint i en què 
poden donar un cop de mà. Des 
de ben petits ja poden participar-
hi, en la mesura de les seves 
possibilitats, i en l’edat que ara ens 
ocupa encara és més evident.

El millor és fer una reunió familiar 
i repartir les tasques en funció de 
l’edat, la capacitat per dur-les a 
terme i les preferències de cadascú, 
de manera que les tasques quedin, 
any rere any, cada vegada més 
repartides.

simplement davant la necessitat 
d’estimular-los a fer alguna cosa, 
ens caldrà tenir algunes estratègies 
pràctiques que ens ajudin a exercir 
la nostra funció parental d’una 
manera positiva i efectiva.

Adele Faber i Elaine Mazlish, 
les autores de llibre Com parlar 
perquè els fills t’escoltin, com 
escoltar perquè els teus fills et 
parlin (o Cómo hablar para que los 
adolescentes le escuchen y cómo 
escuchar para que los adolescentes 
le hablen), proposen algunes idees 
molt interessants per millorar la 
comunicació familiar. Ens hem 
basat en aquesta obra per fer 
una proposta d’idees per millorar 
la comunicació i les relacions 
familiars.

Estratègies per afavorir  
la cooperació

1. En lloc de donar ordres, 
descriure el que veiem o explicar 
el problema, per permetre que 
participin en la solució: 
“Les escombraries són al cubell”.

2. En comptes d’acusar, donar 
informació: 
“No puc llençar res al cubell 
perquè està ple”.

3. Evitar sermons i dir-ho només 
amb una sola paraula: 
“Les escombraries!”.

Organització i estratègies per a una bona alimentació
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Mètodes per aconseguir  
solucions consensuades

1. Deixar que l’adolescent exposi el 
seu punt de vista (per exemple 
si l’habitació està desendreçada), 
i després exposar el propi: “A mi 
aquest desordre m’incomoda...”.

2. Convidar-lo a buscar una 
solució consensuada: “Ja sé que 
preferiries veure la televisió que 
ajudar-me a fer el sopar. Hi ha 
d’haver alguna solució que ens 
vagi bé a tots dos”, i fer una  
pluja d’idees.

3. Decidir quins suggeriments 
són admissibles per les dues 
parts i decidir com posar-los en 
pràctica: “Apunto que pararàs 
taula els dilluns, dimecres i 
divendres. És així?”.

4. No precipitar-se donant 
respostes i fomentar la reflexió. 
“Es una bona pregunta! Tu què 
n’opines?”.

Alternatives al no

1. Donar informació (i suprimir  
el no): 
“Puc anar a casa de la Paula?” 
“Soparem d’aquí a 5 minuts!”.

2. Acceptar els sentiments: 
“Ja sé que tu voldries quedar-
te més estona jugant amb la 
consola. Fa ràbia haver de tancar 
la partida quan un s’ho està 
passant tan bé”.

3. Descriure el problema: 
“Tu vols que et porti en cotxe 
i a mi m’encanta fer-ho, però 
avui m’és impossible, tinc molta 
feina”.

4. Donar-se temps per pensar: 
“Vols anar a sopar amb la 
Míriam? Deixa que m’ho pensi”.

Parlar de sentiments

1. En lloc de no admetre’ls o de fer 
preguntes molt directes (“Què 
et passa?”, “Per què plores?”), 
provar de verbalitzar quins 
poden ser els seus pensaments  
i sentiments: 
“Estàs trista...” (...) “És normal  
que et sentis així...”.

2. No fer gaires preguntes 
i verbalitzar els nostres 
sentiments: 
“M’alegro de veure’t.  
Benvingut a casa”.

 4. Quan estem enfadats, en 
lloc d’atacar-los (“Ets un 
irresponsable”, “Mai no fas el 
que se’t demana”, “Això sembla 
un hotel!”), descriure com ens 
sentim: 
“M’atabalo quan vaig a llençar 
alguna cosa a les escombraries i 
veig que el cubell està ple perquè 
no l’has buidat”.

5. En comptes de criticar, 
comunicar expectatives: 
“No m’agrada sentir que discutiu 
a cada moment. Crec que podeu 
dir-vos les coses que us molesten 
de manera respectuosa”.

6. En lloc de donar ordres (“Amb 
aquest vestit no surts al carrer!”), 
oferir opcions: 
“A classe seria millor que et 
posessis una roba més còmoda, 
aquells pantalons curts o les 
faldilles...”.

7. Assenyalar de manera útil: 
“Em seria de gran utilitat que 
desparessis la taula cada dia, 
havent sopat”.

8. Manifestar les nostres 
expectatives: 
“Havíem quedat que tu 
t’encarregaves de desparar  
la taula cada dia”.

9. Donar opcions: 
“Pots parar taula ara o fer-ho  
a l’hora de sopar”.

10.Resoldre conjuntament els 
problemes: 
“Ens hem de repartir les tasques 
de casa, perquè som molts i entre 
tots hem de col·laborar. Seiem  
i vegem en què pots ajudar”.

Organització i estratègies per a una bona alimentació
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3. En comptes de no considerar els 
seus sentiments o menystenir-
los, reconèixer-los i, si no sabem 
què dir, parafrasejar el que ha dit 
o dir paraules que propiciïn que 
continuï parlant (“oh!”, “ostres”, 
“vaja”...): 
“Vaja, veig que estàs preocupat.”

4. En lloc d’anar en contra del que 
diuen, acceptar-ho i redirigir 
l’actitud inacceptable: 
Així en lloc de dir: “No pots sortir 
que està plovent i encara no 
estàs recuperat”,

 dir: “M’agradaria molt que 
poguessis anar al cine, fa molts 
dies que estàs tancat a casa... 
però el metge diu que encara no 
pots sortir”.

L’elogi i l’autoestima

1. Descriure el que es veu: 
“Veig la taula recollida, els plats 
a l’aigüera i tot perfectament 
recollit”.

2. En lloc de valorar, descriure el 
que se sent: 
“Dóna gust trobar la taula 
perfectament parada”.

3. Sintetitzar la conducta lloable de 
l’altra persona amb una o dues 
paraules: 
“Has classificat perfectament  
el menjar als prestatges. Això és 
organització!”.

Com donar consells 

1. Ajudar-lo a aclarir les seves 
idees: 
“Dius que no vols menjar carn. 
Vols que busquem informació 
sobre menús vegetarians i en 
parlem?”.

2. Replantejar el problema com 
una pregunta: 
“Pel que veig, el que et preocupa 
és com pots sortir a sopar amb 
les amigues i mantenir la teva 
alimentació vegetariana”.

3. Suggerir noves idees: 
“I si sopes a casa i només 
demanes les postres al 
restaurant?”

4. Expressar la nostra opinió, 
respectant que prengui la 
decisió contrària: 
“Em sembla bé el que proposes, 
però potser les teves amigues 
s’empipen si canvies el 
restaurant per un de vegetarià”.

Organització i estratègies per a una bona alimentació

L’important és mantenir una 
actitud oberta i de diàleg. Per 
afavorir la comunicació dels fills i 
filles cap els pares i mares, també 
va bé fer-los preguntes obertes, 
escoltar atentament el que diuen 
i demostrar-los que els escoltem, 
empatitzar-hi i no donar sermons 
o dir-los la solució als problemes, 
sinó ajudar que siguin ells 
mateixos qui la trobin.

També és important reforçar 
l’autoestima del nostre fill o filla 
amb altres aspectes que no tinguin 
a veure amb l’aparença física, per 
exemple reconeixent les seves 
habilitats i capacitats. 
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Què han de  
menjar els nostres 
fills i filles? 

Ja d’entrada, cal evitar parlar de 
calories amb els nostres fills i 
filles per no incrementar la seva 
preocupació entorn del pes o per 
por d’engreixar-se.

Les necessitats nutricionals 
bàsiques queden cobertes amb els 
nutrients següents:

Hidrats de carboni  
50-65% de les calories  
de la dieta

Són la font principal d’energia i es 
troben als cereals (el pa, la pasta, 
l’arròs, el cuscús...), les patates, els 
llegums... i han de ser la base de 
l’alimentació. La seva dieta ha de 
tenir aquests aliments als àpats 
principals i es recomana que siguin 
en les seves varietats integrals.

Greixos 
25-35% del total de calories  
de la dieta

Cal evitar l’excés de greixos, però 
no cal confondre aquesta afirmació 
amb la idea que els greixos són 
dolents. El que és dolent és l’excés, 
no els greixos en si. I sobretot, 
depèn del tipus de greixos. Cal 
potenciar greixos saludables 
com els que trobem en les fruites 
seques, l’oli d’oliva i el peix gras, i 
reduir els greixos provinents de les 
carns, els lactis, la brioixeria i els 
plats precuinats. 

Proteïnes  
10-15% del total de calories  
de la dieta

Els ous, la carn, el peix, el marisc, 
els llegums, els productes lactis i la 
fruita seca.

Quan pensem en proteïnes, ens 
ve al cap la proteïna animal (la 
carn, el peix, el marisc, els ous, els 
productes lactis), però aliments 
com els llegums, la soja, la fruita 
seca... són una saníssima font de 
proteïnes que permeten reduir el 
consum dels greixos saturats i el 
colesterol dels productes carnis. La 
quantitat d’aquest nutrient depèn 
del moment de creixement del jove, 
però, en general, les necessitats 
són bastant baixes, i en el nostre 
entorn es consumeix més del doble 
de proteïnes del que es recomana. 

Menjar bé, una 
responsabilitat  
de tots

2

Menjar bé, una responsabilitat de tots
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Vitamines 

En aquesta etapa cal parar una 
atenció especial a la incorporació 
d’aliments rics en vitamines, ja 
que són molt importants per les 
necessitats nutricionals derivades 
del creixement. Les fruites i 
verdures són una bona font de 
vitamines. A vegades, aquests són 
aliments poc acceptats pels nois 
i noies; pensem aleshores en les 
múltiples varietats i formes de 
presentació que podem oferir-
los (macedònies, broquetes de 
fruita, purés de verdures, verdures 
arrebossades o en truita, etc.).

Calci

Els productes lactis (la llet, el 
iogurt, el formatge...) són la font 
principal de calci de la dieta. 
És recomanable menjar lactis 
desnatats o semidesnatats i els 
formatges, frescos o amb un 
contingut moderat en greix, ja que 
si no, aporten molt greix saturat. 
Per a aquelles persones que no 
els agrada o no volen prendre 
llet i lactis, es recomana que els 
substitueixin per una beguda de 
soja enriquida amb calci i que 
consumeixin altres productes 
com la fruita seca, els llegums, les 
hortalisses com la col, la coliflor, el 
bròquil, i els peixos petits (quan es 
mengen sencers) com la sardina, 
els sonsos..., que també són rics en 
calci.

Fibra 

Tot i que no és estrictament un 
nutrient, la fibra és fonamental per 
assegurar el bon funcionament del 
sistema digestiu. La trobem en els 
llegums, les fruites i les hortalisses, 
el pa integral, l’arròs integral, la 
pasta integral, la fruita seca... 

Aigua

Tot i que tampoc es pot considerar 
ben bé un nutrient, és fonamental 
per a una bona salut beure una 
quantitat adequada d’aigua. I, tot i 
que sembli evident, hem d’educar 
els nostres fills i filles a beure aigua 
sempre que tinguin set, i a evitar 
altres tipus de begudes ensucrades 
(sucs envasats, refrescos 
industrials, etc.).

Tot i que necessiten una aportació 
alta de calories en aquesta 
etapa, cal evitar especialment els 
aliments poc nutritius rics en sal, 
sucres i greixos: els productes de 
pastisseria i brioxeria, els caramels 
i llaminadures, els snacks fregits i 
salats tipus patates xips, begudes 
ensucrades (sucs envasats i 
refrescos industrials), embotits i 
carns grasses. 

Picar entre hores aquest tipus 
d’aliments augmenta el risc 
d’obesitat, redueix la gana a  
l’hora de dinar i augmenta la 
probabilitat de tenir discussions  
a taula, especialment si el que  
hi ha per dinar o sopar no és  
del seu gust.

Menjar bé, una responsabilitat de tots
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Quan ho  
han de menjar?

La majoria d’experts recomanen 
fer una distribució dels àpats 
que reparteixi el menjar en 
unes cinc menjades. I justament 
durant l’adolescència, aquesta 
distribució té una importància 
especial, per l’increment de la 
taxa de creixement i per l’esforç 
intel·lectual i físic que fan molts 
dels joves.

○ Esmorzar: 15%

○ Mig matí: 10%

○ Dinar: 35%

○ Berenar: 15%

○ Sopar: 25%

L’esmorzar és un àpat important, 
i hauria d’incloure el 25% de les 
calories que mengen en un dia. 
Per tant, ha d’incloure un quart 
del que mengen a diari, repartit 
en una part a casa i una altra a 
l’escola, l’institut o la feina. Hem 
de pensar que de 8 a 14 h els nois 
i noies fan una activitat intensa. 
En conseqüència, cal proveir el 
seu cos de l’energia necessària per 
enfrontar un matí ple d’activitat. 

És per això que aquest àpat hauria 
d’incloure farinacis (pa, torrades, 
flocs de cereals com el blat, el blat 
de moro, l’arròs, musli...), lactis 
i fruita fresca. És recomanable 
no incloure de forma habitual 
pastisseria o brioixeria, galetes, 
cereals d’esmorzar ensucrats, 
xocolates, sucs envasats, etc.

Així doncs, els pares i mares 
han d’ajudar en la planificació 
dels àpats, la seva composició i 
distribució.

És important també que el pare 
i la mare esmorzin amb els seus 
fills i filles sempre que els sigui 
possible, ja que els nois i noies que 
millor esmorzen són els que ho fan 
acompanyats de la seva família  
i dediquen a aquest àpat entre 15 i 
20 minuts.

Tot i així, hi ha nois i noies que 
en llevar-se del llit pràcticament 
no tenen gana i n’hi ha que a 
l’hora del berenar tenen més gana 
que a la nit. No cal angoixar-
se amb seguir rigorosament 
aquests percentatges, però sí cal 
ser capaços de trobar una bona 
distribució dels aliments adaptada 
a cada noi o noia, i evitar àpats 
massa copiosos.

I quina  
quantitat han  
de menjar? 

Pràcticament tothom ha vist 
alguna vegada aquesta piràmide 
dels aliments, que ens ajuda 
a visualitzar clarament el que 
necessita el nostre organisme i en 
quines proporcions.

No calen mesures exactes, ni hi ha 
proporcions inamovibles, perquè 
després a casa no cuinarem cada 
dia obsessionats per mesurar 
tots i cadascun dels aliments 
que prenem. Al cap i a la fi, si 
ho féssim no voldria dir que 
la nostra alimentació fos molt 
millor que la del veí que, de forma 
intuïtiva, intenta conservar, en 
línies generals, unes proporcions 
semblants a les del gràfic.

També hem de tenir en 
compte que segons les edats, 
el desenvolupament fisiològic, 
el sexe i l’activitat física que 
es fa, les necessitats varien 
considerablement. És, doncs,  
limportant anar adaptant les 
quantitats de menjar de cada àpat 
a les necessitats concretes de cada 
jove, i escoltar la seva opinió sobre 
quina quantitat desitja consumir. 
Respecte a les racions, el més 
important és respectar la seva 
sensació de gana. No és convenient 
insistir ni forçar a ningú a menjar 
si no té gana. 

Menjar bé, una responsabilitat de tots
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Quina és la clau?

No hi ha una única clau sinó 
que n’hi ha diverses i totes són 
realment molt importants:

1. Una alimentació saludable és 
simplement aquella que es basa 
en el consum d’aliments vegetals 
mínimament processats, com 
les fruites, les hortalisses, els lle-
gums, la fruita seca, els farinacis 
integrals (el pa, la pasta, l’arròs...) 
i l’oli d’oliva, mentre que la pre-
sència de peixos, carns magres, 
ous i productes lactis desnatats 
és menor. En una alimentació 
saludable, el consum d’aliments 
ensucrats (la brioxeria, les 
galetes, els sucs, els refrescos 
envasats...), les carns vermelles i 
grasses, els embotits, els snacks 
fregits i salats i els aliments 
precuinats és molt baix.

 2. Gaudim de la gastronomia! No 
hem de permetre que la nostra 
dieta es vagi empobrint. Al final, 
cada setmana acabem menjant 
el mateix i el divendres mengem 
pizza o altres plats precuinats.1 
A poc a poc la dieta familiar es 
va tornant cada vegada més 
monòtona i limitada quant a 
sabors, textures, nous aliments...

• Per mandra

• Per manca de temps

• Per evitar discussions

• Perquè a nosaltres no ens 
agraden certs menjars

• Per influència de la publicitat

• Per tenir un menjar relaxat 
d’adults, en àpats familiars, 
socials o celebracions.

3. No renunciar mai al fet que 
provin nous aliments. Els gustos 
canvien, fins i tot en els adults, 
les ganes de provar coses noves 
creixen amb l’edat i, per tal 
d’introduir un aliment nou en 
l’alimentació infantil i juvenil, 
els experts aconsellen que cal 
provar-lo diverses vegades. Així 
doncs, hem d’anar animant 
els adolescents a tastar nous 
aliments de forma periòdica, 
sense forçar a menjar-los si ells 
no ho desitgen.

4. Reduir al màxim el consum 
de sucre i de sal i els aliments 
que en contenen en excés. 
Els aliments precuinats i els 
embotits i formatges són 
molt rics en sal, mentre que 
els postres lactis i dolços i els 
cereals d’esmorzar i les galetes 
aporten molt de sucre.

5. Cuinar els aliments de forma 
més sana. La qualitat dels 
aliments és important però no 
hem d’oblidar que la manera 
de cuinar-los també ho és. 
Cal, doncs, que prenguem de 
forma ocasional o moderada 
fregits i arrebossats (i que els 
cuinem amb oli d’oliva verge), 
i prioritzem un tipus de cocció 
més saludable com les coccions 
al forn o a la papillota, al vapor, a 
la planxa, els guisats, etc.

Menjar bé, una responsabilitat de tots

1 La pizza casolana (sense excés d’embotits i 
formatges) acompanyada d’amanida i de fruita 
és un bona proposta.
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6. Educar amb l’exemple, posant 
en pràctica tot allò que estem 
transmetent al nostre fill o filla, 
ja que, en cas d’incongruència 
entre el que diem i el que 
fem, el que fem sempre serà 
interioritzat pel noi o noia com 
a més significatiu. No podem 
demanar que mengi verdura 
si nosaltres no en mengem, 
no podem demanar que no 
faci servir el mòbil a taula si 
nosaltres n’estem pendents...

Com ho fem si molts  
dies dina sol

A partir de l’entrada a l’institut, 
molts adolescents comencen a 
dinar sols. Tot i que tots sabem que 
aquesta no és la situació ideal, tam-
poc ha de suposar cap problema. Si 
ho planifiquem bé, el menjar pot ser 
igualment saludable.

Només cal tenir en compte les no-
ves necessitats i incorporar-les a la 
planificació dels menús familiars. 
La improvisació no serà mai una 
bona aliada per aconseguir el repte.

Perquè aquesta situació no sobre-
carregui la dinàmica familiar, és bo 
tenir en compte:

○ Pensar i planificar menús sen-
zills que es puguin cuinar sense 
gaire complicació, en el cas dels 
més grans.

○ Cuinar de més la vigília, per 
reservar una part del menjar 
o algun dels ingredients per al 
dinar de l’endemà.

○ Fer un entrenament inicial de 
tot allò que haurà de fer servir 
de forma autònoma. Inicialment 
potser només serà escalfar el 
menjar al microones, però, a poc 
a poc, podrà anar fent més coses.

○ En el cas dels nens més petits, 
deixar el menjar fet el dia 
abans.

○ Deixar clara la via de comunica-
ció amb la família o els adults a 
càrrec, en cas que tingui dubtes 
o que hi hagi alguna situació 
imprevista. 

Hi ha famílies que opten per  
un dinar de carmanyola. Aquests 
dinars, igual que els anteriors, 
requereixen una planificació 
similar, i en aquest cas cal tenir  
en compte:

○ Comprar recipients hermètics 
adequats per transportar 
els aliments i escalfar-los al 
microones.

○ Planificació de menús 
saludables, tipus plat 
combinat: aplegar aliments 
en un únic recipient, ja que 
facilita l’elaboració i el transport, 
procurant que tinguin una 
composició equilibrada, 
dietèticament parlant. 

Menjar bé, una responsabilitat de tots
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Em preocupa  
que s’engreixi tant!

En la societat actual l’obesitat 
és cada vegada una realitat més 
comuna. Segons l’enquesta ALA-
DINO de 2013 de l’Agència Espa-
nyola de Seguretat Alimentària 
i Nutrició, es calcula que un 40% 
dels nens i nenes tenen excés de 
pes (sobrepès o obesitat). Però 
el més preocupant és que en els 
últims 20 anys aquest índex s’ha 
duplicat, igual que ho ha fet la taxa 
de sedentarisme. Estem parlant, 
doncs, d’una veritable epidèmia si 
tenim en compte que l’acumula-
ció excessiva de greix i l’activitat 
física insuficient poden derivar 
en patologies físiques com són la 
hipertensió, la diabetis, el coleste-
rol, les dificultats respiratòries i del 
son i les psicològiques com la baixa 
autoestima, la davallada rendiment 
escolar o la introversió.

Factors que influeixen  
en el sobrepès:

○ Factors genètics.

○ Factors psicològics com a res-
posta a l’ansietat, l’estrès, l’avorri-
ment o l’angoixa menjant.

○ Factors ambientals o culturals, 
que depenen de l’entorn social 
en què vivim.

○ Factors familiars, que estan 
influenciats pel tipus d’alimenta-
ció familiar i activitat física.

Què fem quan  
s’ha d’aprimar?

En aquestes edats, per perdre 
pes no s’han de seguir dietes 
d’aprimament. El recomanat és 
seguir una alimentació saludable 
ben planificada, amb l’ajuda d’un 
especialista (el metge o el dietista 
nutricionista):

○ Proporcionar al jove una 
alimentació saludable (fruites, 
hortalisses, llegums, farinacis 
integrals...), i evitar el consum de 
menjar ràpid, galetes i brioxeria, 
sucs i begudes ensucrades, 
snacks salats i fregits, embotits i 
carns grasses, etc.

○ Mantenir l’estructura d’àpats i 
evitar anar menjant tot el dia.

○ Adaptar la dieta a les necessitats 
reals del noi o noia, i evitar 
racions excessives i ajustar-les 
al que li correspon per edat, 
activitat física i constitució, 
tenint en compte la sensació 
de gana que expressa i evitant 
dietes restrictives.

○ Incrementar l’activitat física 
diària i practicar algun esport en 
grup, la qual cosa també fa que 
augmenti el cercle d’amistats  
i de referents. 

○ Cuinar els aliments amb 
tècniques saludables (al forn, la 
papillota, la planxa, el vapor...).

○ Educar en uns hàbits 
alimentaris saludables.

○ Evitar que piqui entre hores 
aliments rics en energia, i oferir, 
per a aquests moments, fruites 
fresques, un grapat de fruita 
seca, un iogurt, etc.

○ Fer servir plats petits per tal que 
hi càpiga menys quantitat i doni 
sensació que està ple.

○ Reduir el temps dedicat  
a activitats sedentàries.

○ Fer exercici de forma regular, 
començant per la vida 
quotidiana: anar a l’escola 
caminant, pujar i baixar 
les escales en lloc d’anar en 
ascensor.

○ Fer esports de tipus col·lectiu, 
ja que milloren l’autoestima, 
proporcionen relacions socials i 
són més agradables de practicar 
que els individuals.

Menjar bé, una responsabilitat de tots
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○ Fer esport en família, com sortir 
a passejar, fer excursions per la 
muntanya, etc.

○ Reduir el temps dedicat a 
pantalles (televisió, ordinador, 
mòbil...).

○ Evitar fer els àpats sol o amb la 
televisió.

○ Dinar a poc a poc, fomentar les 
converses durant els dinars.

○ No fer mai un menú diferent per 
al noi o noia; de ben segur que 
a tots ens convé fer la mateixa 
dieta saludable que ha de fer ell 
o ella.

○ Consultar un especialista (el 
metge o el dietista nutricionista).

Em preocupa que  
no mengi suficient!

Una de les preocupacions de les 
famílies de nois i noies adolescents 
és que comencin a reduir la ingesta 
d’aliments i a aprimar-se. Cal estar 
molt atent per detectar símptomes 
que poden desencadenar 
posteriorment en un trastorn de 
conducta alimentària.

Els trastorns de la conducta 
alimentària, entre els quals 
hi ha l’anorèxia nerviosa, la 
bulímia nerviosa i el trastorn per 
afartaments, entre d’altres, són 
malalties de gran rellevància social. 

Avui en dia constitueixen la 
tercera malaltia crònica entre la 
població femenina adolescent o 
juvenil en els països desenvolupats. 
Afecten el 6% de les noies joves i 
adolescents i l’11% estan en risc de 
patir-les. A Catalunya es calcula 
que més de 28.000 nois i noies 
estan patint un trastorn de la 
conducta alimentària.

En aquestes malalties sovint 
s’hi arriba a través d’una pèrdua 
de pes voluntària que esdevé 
incontrolable. L’objectiu dels 
malalts és aprimar-se però mai en 
tenen prou. Tenen l’autoestima 
baixa, s’aïllen, esdevenen insegurs i 
no reconeixen que alguna cosa va 
malament. 

Els trastorns de la conducta 
alimentària tenen conseqüències 
greus i afecten seriosament la 
salut física i mental de les persones 
que els pateixen. Així mateix, els 
suposa un clar trencament amb els 
seus projectes vitals (acadèmics, 
professionals, personals...), així 
com un important procés de 
desadaptació social i familiar. 

La primera recomanació és no 
alarmar-se ni actuar d’una manera 
impulsiva empesos per la por 
o la preocupació, ja que pot ser 
contraproduent.

En primer lloc, hem de fer una 
bona observació del nostre fill o 
filla per veure si hi ha alguns dels 
senyals d’alarma que descrivim a 
continuació, que podrien ser indici 
d’un trastorn del comportament 
alimentari: 

○ La preocupació extrema per la 
figura i el pes (poden aparèixer 
comentaris repetitius que re-
velin insatisfacció corporal, con-
ductes per amagar determinades 
parts del cos o la seva totalitat...).

○ L’excessiva adhesió a la moda i 
als seus valors.

○ Les dietes baixes en calories 
autoimposades sense necessitat 
i sense control mèdic.

○ El rebuig d’una dieta normal i 
la preferència per les atípiques, 
peculiars o estranyes.

Menjar bé, una responsabilitat de tots



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 18

12a18 Per  
saber-ne  
més...

○ El rebuig d’un pes normal i la 
por exagerada al sobrepès.

○ L’augment de l’exercici per 
perdre pes, quan aquest és 
normal.

○ Pèrdua de pes injustificada o 
pèrdua de l’augment.

○ Menjar d’amagat.

○ Els afartaments. 

○ El vòmit i l’ús de laxants o 
diürètics amb l’objectiu de 
controlar el pes o perdre’n.

○ Comentaris negatius respecte al 
propi cos de manera repetitiva. 

La suma de molts d’aquests 
indicadors ens pot fer sospitar que 
una persona pateixi un trastorn 
d’aquest tipus. Cal consultar el 
metge o metgessa de capçalera, i 
si ho creu oportú, ens derivarà a 
un especialista. La detecció precoç 
d’aquestes malalties pot afavorir 
un bon pronòstic i el tractament i 
la curació.

Al marge de fer la consulta i buscar 
el diagnòstic d’un especialista 
(consultant el metge de capçalera 
o el pediatre), hem de procurar que 
la nostra actuació no tingui l’efecte 
contrari al desitjat. 

Algunes recomanacions 
pràctiques són:

○ No insistir en plats calòrics.

○ Menjar en família és una 
estratègia preventiva. Fer 
almenys un àpat en família és la 
millor prevenció per a trastorns 
de la conducta alimentària. 

○ Menjar tota la família de manera 
saludable.

○ Restablir una dieta 
normalitzada: equilibrada, 
variada i suficient, que segueixin 
tots els membres de la família.

○ No centrar els temes de conversa 
en el seu aspecte ni tampoc en el 
menjar.

○ Valorar positivament tots les 
seves fites aconseguides, per 
provocar situacions cordials 
que el o la facin sentir bé i 
augmentin la seva confiança i 
seguretat.

Si creiem que el nostre fill o filla 
pateix aquest tipus de trastorn, 
quins són els passos que hem de 
seguir? 

Menjar bé, una responsabilitat de tots

Les famílies que sospitin que el 
seu fill o filla podria estar patint 
un trastorn d’aquest tipus, cal que 
consultin al metge o metgessa de 
família o l’equip pediàtric. 

En el cas que l’adolescent no desitgi 
rebre ajuda perquè considera que 
no està malalt o perquè rebutja 
el tractament, és necessari fer-
li veure els importants riscos 
físics, psicològics i socials de la 
seva conducta i la necessitat de 
tractament, si fos necessari. Per 
apropar-nos al noi o a la noia, cal 
fer-ho des de la via del sentiment, 
cal que se senti escoltat i entès en 
el seu malestar. I nosaltres hem 
d’esdevenir uns referents sans. 

La persona malalta es nega a 
menjar o es descontrola com una 
resposta desafiant a la família o 
bé perquè vol, i presenta aquestes 
dificultats perquè està patint un 
trastorn mental. Per això la nostra 
proposta és que un especialista 
pugui emetre un diagnòstic i, en 
cas afirmatiu, pugui entrar en 
tractament per poder deixar de 
passar-ho malament i restablir la 
seva salut. 

L’Associació Contra l’Anorèxia i la 
Bulímia (ACAB) disposa d’un servei 
d’ajuda i informació a través del 
web: www.acab.org. 
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1. Propiciar que el noi o noia tingui relació amb 
altres nois i noies de la seva edat, que sigui 
sociable i que tingui un grup d’amistats. Un 
grup d’amics o amigues és una bona protecció 
per a qualsevol problema (assetjament escolar, 
trastorns alimentaris, violència masclista...).

2. Animar la independència i l’autonomia personal, 
acceptar la seva diferència de pensament 
respecte al nostre i ajudar-lo a propiciar que 
tingui un esperit crític enfront dels mitjans de 
comunicació.

3. Recompensar i reforçar els petits èxits 
quotidians i fer que no hagi d’esperar a arribar  
a tenir un gran èxit per recompensar-lo o 
felicitar-lo.

4. Estar atents amb la insistència d’una conducta 
perfecta. El perfeccionisme és un gran perill en 
aquests tipus de trastorns.

5. Mostrar amor i afecte sense sobreprotegir ni 
controlar en excés. La confiança és important.

6. No donar gaire importància al pes, a la figura 
corporal i a la talla en general. Si som adults 
interessats en excés per l’aspecte físic i fem 
comentaris exigents o despectius sobre el cos 
(“Estic una mica grasset o grasseta”, “No mengis 
tant, que t’engreixaràs”), estem transmetent un 
missatge d’exigència i de perfeccionisme vers el 
propi cos i el dels altres. Si els adults critiquem 
cossos que no són perfectes, estem reforçant 
prejudicis i estereotips. Cal vigilar quin tipus  
de model som.

7. És molt important seguir una dieta  
equilibrada i saludable. De la mateixa manera,  
és mot important la pràctica d’exercici físic 
regular, prioritzant els esports d’equip, que 
faciliten la socialització de l’infant o el jove.

8. No posem l’accent en el físic del nostre fill o filla  
o en el nostre propi. Cal valorar els nostres fills 
per altres paràmetres que no tinguin a veure 
amb la imatge o el cos.

9. No seguir règims alimentaris restrictius sense 
prescripció mèdica: preocupar-nos en excés pel 
fet d’estar prim, inevitablement, augmenta la 
preocupació del nostre fill o filla.

10.No premiar ni castigar amb el menjar.

11. Evitar posar plates de menjar al centre de la taula 
perquè pot ocasionar descontrol alimentari o  
fer que no ens adonem de les quantitats de 
menjar que prenen els nostres fills i filles.

Els punts clau per prevenir (evitar) un trastorn alimentari són una bona 
autoestima i l’acceptació de la seva imatge corporal. Per tant, des de casa 
podem potenciar una relació positiva amb ells o elles, i intentar:
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Mamà, sóc vegetarià 

Molts nois i noies adolescents 
passen per períodes, o opten 
definitivament, per deixar de 
menjar carn i peix. Aquesta és 
una opció d’alimentar-se com una 
altra, que pot tenir molts aspectes 
beneficiosos. Una dieta vegetariana 
ben planificada i suplementada 
quan cal, és adequada en qualsevol 
etapa de la vida, inclosa la infància 
i l’adolescència. És aconsellable 
consultar un dietista nutricionista 
expert en vegetarianisme per tal de 
planificar adequadament la dieta. 
També hem d’assegurar-nos que 
no és un pretext de l’adolescent per 
restringir la seva alimentació. 

Si la família és vegetariana, 
evidentment aquesta decisió 
s’haurà pres molts anys abans i es 
viurà amb total normalitat dins 
de la dieta familiar. Els dubtes 
poden sorgir quan la família no té 
una dieta vegetariana i no coneix 
aquest tipus d’alimentació.

Davant aquest fet, molts pares 
i mares opten per ignorar la 
demanda dels seus fills o filles 
o directament els neguen la 
possibilitat. En molts casos perquè 
pensen que estan en l’edat de 
creixement i els pot perjudicar, 
en altres casos perquè no tenen 
coneixements d’aquest tipus 
d’alimentació i, en d’altres,  perquè 
veuen que la gestió dels àpats 
es complicaria amb la possible 
introducció d’un menú diferenciat.

No obstant això, hem de 
pensar que en el camí cap a 
la maduresa els nois i noies 
adolescents han d’anar 
independitzant-se de la família, 
han d’anar prenent les seves 
decisions, i una de les que ja 
estan començant a prendre és 
la manera en la qual es volen 
alimentar. La funció dels pares 
i mares és la d’acompanyar 
els nois i noies en tot aquest 
procés de contínues eleccions 
de vida. 

Arribades a aquest punt, les 
famílies s’han d’informar, 
buscar elements que els 
ajudin a prendre una decisió 
responsable i pactar amb el seu 
fill o filla com encabir la seva 
alimentació en el context dels 
menús familiars.

Menjar bé gastant poc
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Menjar bé  
no té per què 
ser car!

Abans de tot, cal reflexionar sobre 
el preu que té menjar de forma 
poc sana. Quan pensem en el preu 
del que mengem, només ens fixem 
en el numeret de l’etiqueta que 
trobem a l’envàs. Però cal que ens 
parem a pensar en temes com:

○ El cost ecològic del 
processament dels aliments que 
mengem.

○ El cost del combustible per 
transportar el menjar.

○ El cost dels medicaments 
derivats d’una mala alimentació 
i una vida sedentària.

○ El cost vital per a la família de 
les futures malalties que pot 
adquirir.

○ El cost del reciclatge de tot 
l’embolcall del que mengem.

Alguns estudis diuen que, tenint 
en compte tots aquests aspectes, el 
cost es triplicaria.

Però tot i que pensem només 
en el preu concret del producte, 
sense tenir en compte la resta 
de qüestions, podem tenir una 
alimentació saludable amb un 
preu raonable si tenim present 
aspectes com adquirir consciència 
per reduir el malbaratament 
alimentari:

○ Planificar la compra.  
A vegades comprem més del 
que necessitem i sovint el 
menjar sobrant acaba a les 
escombraries.

○ Aprofitar el menjar 
sobrant amb receptes de 
reaprofitament que permetin 
incloure aquests aliments en 
nous plats, combinant-los amb 
altres aliments.

○ Evitar la seducció de les ofertes 
parany. Cal aprofitar les ofertes, 
però només d’aquells aliments 
que realment necessitem, 
que són a la nostra llista de la 
compra i que tindrem temps 
de consumir. Aquestes ofertes 
tot sovint estan pensades 
perquè comprem més del que 
necessitem i al final acabem 
llençant i tornant a comprar. 
Hem de pensar que qualsevol 
menjar llençat surt car.

○ Revisar periòdicament les 
dates de caducitat, per evitar 
que, per oblit, també l’acabem 
llençant.

Menjar bé gastant poc

Menjar bé  
gastant poc

3
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○ Ajustar les racions. En general 
tenim tendència a cuinar més 
del que menjarem, amb la idea 
que ningú es quedi amb gana. 
És una idea més bona ajustar 
les racions i tenir algun aliment 
que pugui complementar 
puntualment un àpat que ens 
ha quedat curt.

○ Organitzar el rebost. Molt 
sovint el menjar que llencem 
és el que ens ha quedat al fons 
de l’armari o el que no hem 
conservat amb les condicions 
adequades. Cal revisar 
periòdicament el que tenim al 
nostre rebost i ordenar-ho de 
forma que quedi més a mà allò 
que es fa malbé abans.

○ Prioritzar els aliments de 
temporada, tenint en compte 
que són més econòmics que 
els aliments que no són de 
temporada.

Finalment, cal recordar la 
conveniència de:

○ Reduir el consum de carns 
i augmentar el d’aliments 
d’origen vegetal (llegums, 
fruites, verdures, pa, pasta, 
arròs...). Aquest fet permet 
dedicar part dels diners 
estalviats a comprar altres 
menjars més cars però molt 
necessaris, com el peix setmanal. 
Si comprem peix congelat també 
notarem l’estalvi econòmic i, en 
canvi, les propietats de l’aliment 
són les mateixes que si el peix és 
fresc.

○ Reduir el consum de menjar 
envasat i d’esmorzars a la 
cantina. Fer entrepans a casa, 
congelar-los i portar-los en un 
embolcall reutilitzable a l’escola, 
l’institut, la universitat o la feina.

○ Preparar menjar casolà el cap 
de setmana i congelar-lo si és 
necessari. Ens permetrà reduir 
el volum de menjars preparats o 
precuinats consumits, menjarem 
més saludablement i reduirem el 
pressupost destinat al menjar.

○ Planificar els menjars per tal 
que els sobrants d’un àpat 
puguin fer servei per al següent. 
Per exemple: fer crema de 
verdures i guardar-ne  
el caldo. L’endemà amb aquest 
caldo i una mica de pollastre 
o carn, podem fer sopa amb 
carn d’olla. Amb la verdura 
sobrant i, si s’escau, una mica 
de patata fregida, podem fer 
una truita. Descobrirem nous 
menús, evitarem residus i, 
sobretot, estalviarem aprofitant 
menjar que hauria acabat a les 
escombraries.

Menjar bé gastant poc
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Educar en positiu

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

Créixer en família. Guia 12-16 anys per a les 
dinamitzadores i els dinamitzadors 
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/
Creixer-en-familia.-Guia-12-16-anys-per-a-les-
dinamitzadores-i-els-dinamitzadors

Créixer en família. Guia 16-18 anys per a les 
dinamitzadores i els dinamitzadors  
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/
creixer_16-18_art

Alimentació i adolescència

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

Adolescència i alimentació 
http://www.aspb.cat/quefem/docs/canvis.pdf

 
 

Bibliografia web d’interès

Bibliografia web d’interès

Prevenció de patologies relacionades  
amb l’alimentació 

http://trastornsalimentaris.gencat.cat/ca/ 

http://www.f-ima.org/ca/

http://www.acab.org/ca/

http://www.acab.org/fitxer/68/Qu%C3%A8%20li 
%20passa%20llibre%20per%20a%20
fam%C3%ADlies.pdf

Prevenció de l’obesitat infantil

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/
vida_saludable/alimentacio/alimentacio_i_
malalties/obesitat/obesitat_infantil/index.html

https://www.msssi.gob.es/campannas/campanas06/
obesidadInfant3.htm
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Bibliografia web d’interès

Malbaratament alimentari

Receptes per evitar el malbaratament d’aliments 
 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/
doc35252.html

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_
creixer_en_familia/educacio_valors/
malbaratament_alimentari

http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalime 
ntari/que-es-el-malbaratament-alimentari/ 
 
http://somgentdeprofit.cat/

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/
Continguts/Continguts_Transversals/
Publicacions/Documents/Fitxers/Guia_
EvitarMalbaratamentAlimentariBCN.pdf

Cuina de reaprofitament

Recicla’t a la cuina - El llibre 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/
salut_i_alimentacio_2014/documents/receptes_
aprofitament.pdf

Recicla’t a la cuina - La web 
http://www.reciclatalacuina.cat/

Què cuino avui? 
 
http://quecuinoavui.com/receptesaz/cuina-
daprofitament/

http://capitanapastanaga.blogspot.com.es/

 

Cuina amb sobres 
http://cuinantambsobres.blogspot.com.es/2013/08/
pizza-de-reaprofitament-de-pintxitos-de.html

Carmanyola

Cuina de carmanyola 
http://www.tv3.cat/cuines/canal-ultimes-receptes/
cuina-de-carmanyola/73

Cuina sense maldecaps 
http://cuinasensemaldecap.blogspot.com.es/p/la-
carmanyola-de-cada-dia.html

L’hora del tàper 
http://cuinescuina.blogspot.com.es/2012/09/20-
menus-per-la-carmanyola-escolar.html

Fem carmanyola 
http://www.sortirambnens.com/salat/210-fem-la-
carmanyola.html

La carmanyola 
http://www.elrebostdelamontse.com/carmanyola.
html

Altres consells per a una alimentació sana 

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
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Bibliografia web d’interès

Alimentació saludable  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/arxius/
piramide_alimentacio01.pdf

Racions d’aliments  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/arxius/
racionspiramide_grupsaliments.pdf

Colors, sabors i molta marxa!   
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/arxius/
colors_sabors_marxa_2013.pdf

Esmorza a casa  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/
esmorza_a_casa.pdf

Consells alimentaris en un entorn  
de diversitat cultural   
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/
alimeninmigra.pdf

Alimentació equilibrada   
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/
aliequi2007.pdf

Menjar sa en màquines expenedores   
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/ciutadania/vida_saludable/
alimentacio/consells_generals/documents/
menjasa_flyer.pdf
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Material videogràfic 

La presentació digital inclou un vídeo que  
mostra un adolescent assegut a l’ordinador 
escrivint una carta al seu pare o mare, en la qual 
valora els moments de sobretaula com a moments 
de comunicació i el fet que li posin certs límits. 

Explica la ràbia que sent en el moment en què li 
fan apagar el mòbil o la Play per anar a dinar,  
però reconeix que en el fons no és tan mala idea. 

Bibliografia d’interès
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Més informació

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

0a2 2a6 6a12

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. 




