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En la segona infància, el creixement del nen 
continua sent ràpid. Augmenta de pes i d’alçada, tot 
i que menys que en l’etapa anterior. Desenvolupa el 
control motriu del seu cos: l’infant aprèn a caminar 
coordinadament, a córrer, saltar, pujar escales, 
i també desenvolupa el control de la motricitat 
fina que li permetrà agafar un llapis per escriure i 
dibuixar. 

És una etapa en què apareix el raonament lògic 
i l’exercita amb preguntes constants (l’etapa dels 
perquès), contínuament té ganes d’experimentar 
i aprendre de tot el que l’envolta. Té moltes més 
habilitats i capacitats per fer tasques de manera 
autònoma: aprèn a vestir-se sol, a menjar sol i a tenir 
cura de les seves coses. Apareix també el raonament 
simbòlic i la construcció del món exterior, el món 
social, a partir del reconeixement d’un mateix i dels 
altres. En definitiva, el seu món es fa gran i té ganes 
de descobrir-lo.

En aquesta etapa, per tant, malgrat que la família 
continua sent el seu nucli central de relació i 
seguretat emocional, l’infant comença a obrir-se a la 
relació amb altres persones. Tant si ha anat a la llar 
d’infants com si no hi ha anat, aquesta nova etapa 
infantil representa per a la criatura grans canvis. 

Com han de  
ser els àpats

Com han de ser els àpats
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Com han de ser els àpats

Passa d’estar sempre en un entorn de ritme més 
pausat, on el pas del temps s’adapta al seu cicle 
quotidià de necessitats bàsiques d’alimentació 
i cura amb persones conegudes i properes, a un 
entorn desconegut, amb espais més grans que ha de 
fer seus i amb uns hàbits i rutines nous. A l’escola 
troba nous límits i altres normes de convivència, ha 
d’aprendre a respectar els altres, saber esperar i ser 
capaç d’expressar-se mitjançant habilitats bàsiques 
de comunicació i relació. És a dir, l’infant, en aquest 
període, adquireix i posa en pràctica aprenentatges 
que són bàsics per a la seva futura competència 
social.

I mentre tot això succeeix... què està passant amb 
els seus hàbits alimentaris? 
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L’alimentació  
en aquesta etapa

Ensenyar a menjar bé és tasca de la 
família, i no és una tasca senzilla ni 
ràpida. Demana paciència i temps. 
Cal no forçar-lo, sinó despertar la 
seva curiositat oferint-li un ampli 
ventall d’aliments saludables 
(formes, colors, olors, textures...).

L’alimentació és ja molt similar a 
la dels adults i ja són possibles els 
àpats en família, durant els quals la 
criatura gaudeix d’allò més.

L’infant ja és capaç de menjar sol, a 
poc a poc va guanyant autonomia 
i és durant aquesta etapa que 
s’assenten les bases d’uns hàbits 
alimentaris saludables. Tot el 
que es consolidi en aquesta 
etapa servirà per posar els 
fonaments d’una persona jove i 
adulta ben alimentada. Si no, els 
problemes d’alimentació es poden 
prolongar en el temps i es poden 
desenvolupar hàbits insans. 

Com han de ser els àpats

Volem que  
mengi perquè...  

Volem que les necessitats 
nutricionals dels nostres fills i filles 
estiguin cobertes per assegurar-
los un bon desenvolupament 
físic, psíquic i afectiu, i també el 
creixement i el funcionament 
adequats del seu organisme.

Però alhora hem de reflexionar 
sobre la nostra posició davant 
l’alimentació. És a dir, per què 
mengem? 

Ho fem simplement per subsistir 
o és una font de plaer? Segons 
com visquem l’alimentació a casa, 
els nens i nenes aprendran uns 
hàbits alimentaris o uns altres.
Per tant, hem de tenir presents 
quins aprenentatges ens agradaria 
que adquirissin: què menjar, com 
menjar-s’ho i quan menjar-s’ho. 
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Com han de  
ser els àpats? 

El moment de l’àpat és important 
en l’aspecte alimentari i nutricional, 
però també perquè és un moment 
de trobada familiar. Així, cal 
tenir present la importància 
de l’àpat com a moment social, 
d’interrelació, de comunicació 
familiar, de coneixença i també 
com a font de transmissió de valors 
i costums. És en aquesta etapa que 
els infants aprenen com han de ser 
aquests moments i, per tant, val 
la pena pensar-hi bé i propiciar el 
millor ambient possible. 

De vegades, les famílies pensen 
que és millor que les criatures 
sopin abans i els pares després. 
En primer lloc perquè els horaris 
infantils són diferents i acostumen 
a dinar o sopar més d’hora, però 
també perquè així els adults 
mengen més tranquils.

Hem de pensar que un àpat (dinar 
o sopar) en família pot reduir 
el risc de patir trastorns de la 
conducta alimentària. Per tant, 
val la pena organitzar els horaris 
familiars per mirar de compartir 
almenys un àpat diari.

És, doncs, el moment d’establir 
les rutines diàries en relació amb 
els àpats per tal que, a poc a poc, 
es consolidin com a costums 
familiars. Cal començar a implicar 
els infants en les tasques de la llar 
des de ben petits. Evidentment, 
en la mesura que la seva edat 
ho permeti (agafar el seu bol i 
portar-lo a la taula, recollir el 
plat i la cullera...). Segurament 
ens seria més fàcil i ràpid fer-ho 
nosaltres, però en aquests actes 
les criatures no ens estan ajudant, 
sinó que estan aprenent a guanyar 
autonomia.

 ○ En aquesta etapa les criatures 
aprenen contínuament,  
la família actua com a model 
i, per tant, és igualment 
important què mengem 
(aliments saludables en una 
dieta equilibrada) que com ho 
mengem.

Com han de ser els àpats

Els àpats haurien de ser moments 
tranquils, amb tots els membres 
de la família asseguts al voltant de 
la taula, on es pogués conversar 
i compartir el dia a dia. Amb 
l’exemple dels adults, les criatures 
aprenen hàbits de comportament, 
poden començar a col·laborar 
en tasques domèstiques i també 
veuen quina és la relació dels seus 
pares i mares amb els aliments. 

No obstant això, l’establiment 
d’uns horaris estables, que 
distribueixin les menjades al llarg 
del dia d’una manera racional i 
que ens ajudin a mantenir uns 
períodes de son regulars, també 
és molt important en aquestes 
edats. Així doncs, no és gaire bona 
idea esperar que el pare o la mare 
arribin de treballar, si això implica 
que les criatures vagin a dormir 
molt tard o que hagin d’espaiar 
molt els àpats. 
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Com hem de 
preparar  
el menjar?

El procediment de cocció és 
fonamental. Aliments saníssims 
poden ser cuinats amb mètodes 
que els converteixin en menys 
saludables.

Cal potenciar la cocció amb 
mètodes saludables, com ara bullir, 
escaldar, fer a la planxa, al forn, a 
la papillota, i reduir el consum de 
fregits i arrebossats, encara que es 
poden utilitzar si es fregeix amb oli 
d'oliva i no es reutilitza l’oli cremat.

Una presentació atractiva pot ser 
la clau per fer apetitós un àpat. 
Penseu a combinar colors, barrejar 
fruita fresca i fruita seca, decorar 
els plats, donar-los formes visto-
ses... La vista també és important 
en l’alimentació i en funció de la 
presentació podem fer atractiu un 
plat que per si sol no ho és.

Però com sé  
quina quantitat 
n’ha de menjar?

Aquest és el dilema de moltes 
famílies. Preocupades, llegeixen 
llibres o consulten per internet. I 
tot, en la majoria dels casos, per 
omplir el plat de l’infant amb 
un munt de menjar que no es 
podrà acabar, ja que les taules 
d’alimentació estan pensades 
perquè cap criatura es quedi amb 
gana, no per calcular exactament el 
que necessita el vostre fill o filla.

Hem de pensar que l’estómac dels 
nens i nenes és més petit que el 
d’un adult. Sabent això, és lògic 
pensar que el que hem de posar 
al seu plat és molt menys que el 
que ens servim nosaltres, tenint 
en compte la sensació de gana que 
expressi i que, a més, pot variar 
entre els àpats i al llarg dels dies. 

És molt habitual recordar escenes 
familiars d’una mare o un pare 
empaitant el seu fill per tota 
la casa amb la cullera a la mà. 
Respectant la seva sensació de 
gana i pactant la quantitat que 
se serveix s’haurien estalviat uns 
quants disgustos i haurien tingut 
uns àpats més plaents. 

Quan mamava, era el nadó qui deia 
prou, en canvi ara que menja sòlid, 
són els adults els que en volen de-
terminar la quantitat. Com a pares 
i mares ens hem de preocupar de 
què ha de menjar i com ho ha de 
menjar. Pel que fa a la quantitat, 
hem de deixar que sigui el nen o la 
nena qui decideixi. 

Sense consentir-lo, cal respectar la 
sensació de gana de l’infant i ajus-
tar les racions al seu apetit. Si hem 
de reduir el menú, podem dismi-
nuir una mica la quantitat de cada 
plat o bé eliminar un dels dos plats 
principals, preferentment el segon, 
ja que, com afirmen molts estudis, 
habitualment la nostra dieta té un 
contingut massa alt de greixos i 
proteïnes i molt baix d’hidrats de 
carboni.

Hem de pensar que menys no sem-
pre és poc, i que més no significa 
necessàriament millor. El que ens 
ha de preocupar és que mengi una 
varietat d'aliments saludables en 
quantitats adequades.

Gairebé menjava més quan  
era un nadó que ara!

Des del naixement fins als 18 
mesos, aproximadament, la 
criatura creix molt, arriba a 
triplicar el pes i augmenta un 
50% la seva talla. Però a partir de 
llavors, i fins al quart any de vida, 
el creixement s’alenteix, després hi 
ha un període d’estabilitat fins als 
11 anys i a partir d’aleshores torna a 
créixer fins a l’adolescència.

És per això que ens pot semblar 
que mengen menys que abans.

Com han de ser els àpats
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A més a més, alguns estudis 
demostren que les famílies 
que mengen amb la televisió 
engegada parlen menys i que les 
persones que mengen veient la 
televisió tenen més possibilitats 
de desenvolupar obesitat (ja que 
es menja sense pensar ni parar 
atenció a les sensacions del propi 
cos). Aparentment, són dues bones 
raons a tenir en compte si pensem 
en la salut emocional i física dels 
nostres fills i filles.

És important que els adults 
actuïn com a model

L’objectiu és relaxar-nos, 
assaborir els aliments, dedicar 
un temps a la família i afavorir 
converses divertides, relaxades i 
entranyables. Els interrogatoris 
o les reprimendes s’han de 
posposar per a un altre moment 
i ens deixarem emportar pel dia 
a dia, l’actualitat, les històries de 
família... Propiciarem uns temes de 
conversa en què puguin intervenir 
els fills i estarem per ells.

També cal parar atenció a no 
adaptar excessivament els nostres 
menús al de les criatures. Cal que 
vegin la gran varietat de menjar 
que ens agrada, que els animem 
a tastar coses noves i els donem 
exemple pel que fa al gust per la 
diversitat d’aliments.

Com en totes les altres vessants 
de l’educació dels infants, la 
coordinació entre els adults que hi 
intervenen és fonamental. 

Segur que no es posarà malalt?

Menjar molt no prevé cap infecció 
ni malaltia. El que cal per prevenir 
les malalties és més aviat menjar 
el just i necessari, variat i cuinat 
amb mètodes saludables. Si 
el fem menjar molt, l’únic que 
aconseguirem és que els nostres 
fills s’engreixin massa, cosa que no 
és gens positiva.

Cal que observem l’infant i, si 
veiem que té bona vitalitat, no 
emmalalteix més que altres nens 
i nenes de la seva edat, se’l veu 
feliç, té un pes i una talla adequats, 
dorm bé i està sa, segons l’opinió 
del pediatre, doncs no cal que 
patim per si està primet o si menja 
justet, ja que tot va bé!

Si mira els dibuixos s’ho acaba tot!

Tal com hem comentat, moltes 
famílies acostumen a diferenciar 
els horaris dels àpats dels adults i 
els dels infants. És freqüent que la 
criatura que menja sola s’avorreixi 
i per evitar-ho i afavorir que s’ho 
mengi tot li posem la televisió o 
una tauleta amb dibuixos animats.

Però, tal com hem dit, el moment 
de l’àpat no sols consisteix a menjar 
uns quants aliments, sinó que 
ha de ser un espai relacional, de 
conversa i interrelació. La televisió 
o altres aparells no tenen cabuda 
en aquest context.

Cal establir criteris comuns 
(menjarem fruita en tots els àpats, 
la criatura pot decidir si vol un 
o dos talls, o un o dos cullerots, 
no ens aixecarem de la taula fins 
que haguem acabat...) i estratègies 
comunes (presentarem la fruita 
combinada amb fruita seca per 
fer-la més atractiva, si hi ha algun 
menjar que no li agrada el servirem 
en un plat gros perquè sembli que 
n’hi ha menys, elogiarem l’infant 
quan mengi tot sol, haurà de 
menjar una mica de cada plat...). 
Cada família té les seves normes, 
però l’objectiu és que els missatges 
siguin clars i que no siguin mai 
contradictoris, que orientin l’infant 
i l’ajudin a consolidar uns hàbits 
alimentaris saludables.

Tots aquests criteris i estratègies 
comuns hauran de ser compartits 
no sols amb la parella, sinó amb 
totes les persones que estiguin a 
càrrec de l’infant durant els àpats 
(àvies, avis, cangurs...).

Com han de ser els àpats
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Claus per  
a una bona 
alimentació

2

Què han de  
menjar els nostres 
fills i filles? 

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

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

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

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

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

Ous, carn, peix, marisc, llegums, 
productes lactis, fruita seca.

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

Les racions de carn i peix 
recomanades en aquesta etapa són 
molt petites, com a màxim uns 50 
grams al dia.

Claus per a una bona alimentació
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En línies generals és bo:

○ Donar preferència a la carn 
blanca.

○ Disminuir els aliments rics en 
greixos saturats (embotits i 
carns grasses).

○ Prioritzar el pollastre, el conill 
(que és una carn blanca molt 
magra) i el peix, ja que contenen 
menys greix.

○ Incloure ous tres o quatre cops 
per setmana.

○ Com a mínim incloure llegums 
dos cops per setmana, però 
preferentment tres o quatre. 

Vitamines 

La fruita i la verdura són una bona 
font de vitamines. La quantitat 
recomanada és de tres racions 
de fruita fresca al dia; se n’ha 
d’adaptar el volum a l’edat (a 2 anys, 
amb mitja poma o una pruna pot 
ser suficient).

Si les hortalisses i verdures no 
agraden tant als infants, podem 
augmentar el consum de fruita 
i reduir una mica el de verdura. 
Pensem també en les múltiples 
varietats i formes de presentació 
que els podem oferir (macedònies, 
broquetes de fruita, purés de 
verdura, verdures arrebossades o 
en truita, etc.).

Calci

Els productes lactis (llet, iogurts, 
formatges) són la font de calci 
principal de la dieta.  

És recomanable que els iogurts 
siguin desnatats o semidesnatats 
i els formatges frescos o amb un 
contingut de greix moderat, ja que 
si no, porten molt greix saturat. 

En aquesta etapa, un got de llet, un 
iogurt (pot dividir-se en mig i mig)  
i un tall de formatge són suficients. 

Per a les persones a qui no agrada 
la llet ni els iogurts, o que no en 
volen prendre, es recomana subs-
tituir aquests aliments per una 
beguda de soja enriquida amb calci 
i consumir altres productes rics en 
calci com ara fruita seca, llegums, 
algunes hortalisses (la col, la coli-
flor, el bròquil, etc.) i peixos petits 
(quan es mengen sencers) com la 
sardina o els sonsos.

També és important prendre:

Fibra 

Tot i que no és estrictament un 
nutrient, la fibra és fonamental  
per assegurar el bon funcionament 
del sistema digestiu. La trobem en: 
llegums, fruita i hortalisses, pa in-
tegral, arròs integral, pasta integral, 
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 una obvietat, hem 
d’educar els nostres fills i filles a 
beure aigua sempre que tinguin 
set i evitar altres tipus de begudes 
ensucrades (sucs, refrescos, etc.).

Què no han  
de menjar?

Cal evitar especialment els 
aliments poc nutritius rics en 
sal, sucres i greixos: productes de 
pastisseria i brioixeria, caramels 
i llaminadures, aperitius fregits 
i salats del tipus patates xips, 
begudes ensucrades (sucs i 
refrescos), embotits i carns grasses. 

Picar entre hores aquest tipus 
d'aliments augmenta el risc 
d’obesitat i redueix la gana per 
dinar, amb la qual cosa creix la 
probabilitat de tenir després 
discussions a taula, especialment si 
el que hi ha per dinar o sopar no és 
del gust de la canalla.

Claus per a una bona alimentació
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Distribució dels 
aliments al llarg  
del dia 

És important fer una bona 
distribució de la quantitat 
d’aliments que consumim durant 
el dia, evitar passar moltes hores 
sense menjar i després fer grans 
atipades. Així doncs, la majoria 
d’experts recomana distribuir el 
menjar en cinc àpats. 

La piràmide de l’alimentació 
saludable: una referència  

La piràmide següent ens mostra el 
que necessita el nostre organisme 
per estar sa.

Molt bonic,  
però no tinc temps!

El ritme actual de la societat és 
tan trepidant que sovint hem de 
triar entre cuinar per als nostres 
fills i filles o estar amb ells. I en 
aquesta realitat, la qualitat del que 
mengem es pot veure compromesa 
si optem pel menjar ràpid, els 
precuinats i altres opcions poc 
saludables.

Per organitzar millor el dia a dia i 
aconseguir uns àpats saludables 
sense tanta dedicació, es recomana: 

○ Cuinar un cop a la setmana  
i congelar els aliments. 

○ Tenir al congelador verdures, 
peix, llegums, pa... per fer-los 
servir en cas de necessitat.

○ Tenir un bon rebost de llegums, 
ja que són una solució saludable 
per elaborar un primer plat, 
i també per acompanyar les 
amanides. 

○ Despertar les criatures amb 
prou temps per poder esmorzar 
sense pressa.

○ Fer un berenar complet quan 
l’infant no està cansat i té gana,  
i a la nit fer un sopar lleuger.

○ Animar els nens i nenes  
a ajudar a la cuina. 

Claus per a una bona alimentació
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I si no vol  
menjar?

Un cop  descartat que no tenen 
febre o pateixen una malaltia, 
hem d’acceptar la possibilitat  que 
no tinguin gana i ser conscients 
que, habitualment, els nens i les 
nenes són sensibles a les tensions, 
la qual cosa els fa reaccionar 
negativament i llavors encara 
mengen menys. Per tant, el més 
prudent i aconsellable és  mantenir 
la calma i vetllar perquè beguin 
líquids per evitar una possible  
deshidratació.

Alguns consells que podem posar 
en pràctica quan els nens i nenes 
mengen molt poc són:

○ Afegir fruita seca a purés o 
altres menjars per augmentar-ne 
el valor nutricional.

○ Ser imaginatius, presentar els 
plats de manera atractiva. 

○ Cuinar junts.

○ Decorar els plats junts.

○ Fer un plat únic.

○ Tenir en compte, sobretot entre 
hores:

• Res de llaminadures.

• Res de begudes ensucrades.

• Res de pastisseria ni 
brioixeria. 

○ Si el nen o la nena té gana entre 
hores li podem donar fruita 
fresca, iogurt, fruita seca, etc.

Auxili, es porta  
malament a taula!

Les conductes dels nens i nenes a 
taula no acostumen a diferir gaire 
de les seves conductes en altres 
àmbits de la vida quotidiana. 
Però, com que està vinculat a un 
tema de primera necessitat com és 
l’alimentació, el mal comportament 
a taula preocupa molt més els 
pares i mares.

S’ha de diferenciar si el 
comportament incorrecte del 
nen o la nena està provocat amb 
l’objectiu  de reclamar l’atenció 
del pare o la mare o bé pels seus 
gustos alimentaris. Es tracta de no 
preocupar-nos més del compte i 
seguir alguns petits consells, tant a 
taula com en general:

○ Paciència.

○ Elogiar qualsevol conducta 
positiva (“Mira que bé que t’has 
assegut”, “Oh!, m’agrada que 
hagis recollit la cullera”...).

○ No caure en la trampa de passar 
tot el sopar barallant-nos perquè 
segui a taula, mengi o s’acabi 
les postres. Reforçarem la idea 
que la seva estratègia per ser el 
centre d’atenció funciona, i, si 
funciona, per què no repetir-la? 

○ És més recomanable seure a 
taula i explicar-li que l’estem 
esperant, que pot venir quan 
vulgui.

○ En general: buscar petites 
estonetes diàries per dedicar 
temps exclusiu al fill o filla.

Claus per a una bona alimentació
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Però què faig si no vol  
tastar res nou?

Les reticències a tastar nous 
aliments són absolutament 
normals. De fet, si ens hi fixem, 
molts adults també tenim un gran 
nombre d’aliments que no hem 
tastat mai i que no estem disposats 
a tastar. 

No obstant això, la varietat 
és la clau màgica d’una 
alimentació saludable i variada. 
L’infant necessita incorporar 
progressivament nous aliments, 
cosa que no sempre és fàcil per als 
pares i mares. 

Hem de tenir en compte que, amb 
el temps, els gustos van canviant, 
per tant, és responsabilitat nostra 
anar oferint-los progressivament 
noves propostes. Ara bé, hem de 
ser conscients que per introduir 
un nou aliment l’haurem d’oferir 
en més d’una ocasió. Si no li agrada 
la primera vegada és millor deixar 
passar un temps i tornar-ho a 
provar més endavant.

Algunes petites estratègies que 
ajuden a tastar nous aliments o a 
menjar els que no agraden són:

○ Posar-ne poca quantitat, 
l’objectiu és la varietat, no la 
quantitat.

○ Espaiar bé els àpats i no deixar 
picar entre hores per tal que 
arribi a l’àpat amb gana.

○ Menjar plegats i mostrar 
delit per l’aliment que volem 
introduir.

○ Combinar els aliments o els 
plats que li agraden amb altres 
que no li agraden. 

○ Deixar que ens ajudi a cuinar. 
Quan cuinem un plat, tenim més 
ganes de menjar-ne.

○ Oferir presentacions atractives. 
Jugar amb textures, colors i 
formes pot motivar l’infant a 
tastar els aliments. 

Quina és la clau 
per a una bona 
alimentació? 

No hi ha una única clau, sinó 
diverses i totes realment molt 
importants:

1.  Menjar aliments saludables i 
variats i potenciar una dieta que 
no sigui monòtona ni limitada. 
Cal parar atenció als motius 
pels quals limitem la varietat 
dels menús (mandra, manca de 
temps, evitar les baralles pels 
plats que no agraden als infants, 
no cuinar allò que no ens agrada 
a nosaltres...).

2.  Potenciar i reforçar que tastin 
nous aliments, però acceptar que 
no els agradin. Ser perseverants 
en els intents.

3. Menjar més llegums, fruita, 
verdura i peix i menys carn i 
greixos. Potenciar el consum 
dels aliments que no han 
estat processats ni refinats i 
que arriben a la nostra cuina 
pràcticament igual que es 
troben a la natura, sense 
ser manipulats, elaborats o 
precuinats (fruita, verdura, 
llegums, fruita seca, ous...). 

Claus per a una bona alimentació
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4. Reduir tant com es pugui 
el sucre i la sal. No cal 
malacostumar les criatures a 
aliments insans.

5. Cuinar els aliments de manera 
més sana: bullits, a la planxa, al 
vapor, al forn, en papillota...

6. Educar amb l’exemple, posant 
en pràctica tot allò que volem 
transmetre al nostre fill o filla. 
Hem de ser coherents entre el 
que diem i el que fem, ja que 
les nostres actuacions són 
interioritzades per l’infant com 
una referència de conducta. 
No podem demanar que mengi 
verdura si nosaltres no en 
mengem.

Menjar bé  
i estalviar

Ens podem alimentar de manera 
saludable per un preu raonable si 
tenim en compte aspectes com els 
següents:

○ Planificar la compra. Per evitar 
que s’hagi de llençar res.

○ Aprofitar el menjar sobrant 
amb l’elaboració de receptes de 
reaprofitament. 

Finalment, cal recordar la 
conveniència de:

○ Planificar els menús de la 
setmana, per evitar les compres 
d’última hora que acostumen a 
ser més cares.

○ Planificar les compres de tal 
manera que ens permeti triar 
els llocs que ens ofereixen els 
aliments de millor qualitat i a 
millor preu.

○ Reduir el consum de carn i 
augmentar el de vegetals i 
fruites, que habitualment són 
més barats. Aquest estalvi ens 
permetrà destinar més diners a 
la compra d’altres aliments, com 
el peix, que són més cars però a 
la vegada molt necessaris per a 
l’alimentació.

○ Comprar peix congelat, que és 
més barat però nutricionalment 
és igual que el fresc.

○ Reduir el consum de menjar 
precuinat i envasat.

○ Si preparem plats casolans el 
cap de setmana i els congelem, si 
és necessari, podrem disminuir 
el consum de plats preparats o 
precuinats i, en conseqüència, 
menjar de manera més saludable 
i reduir el pressupost destinat a 
l’alimentació.

○ Planificar bé els menjars per 
tal que algunes parts dels àpats 
que cuinem i que habitualment 
rebutgen els puguem aprofitar 
per a altres receptes. Per 
exemple, quan fem crema de 
verdures, podem guardar el 
brou sobrant i l’endemà, afegir-
hi carn o pollastre, per fer una 
sopa amb carn d’olla. També 
podem afegir patata fregida a 
la verdura sobrant i elaborar 
una truita deliciosa... Aquest 
comportament ens permetrà 
descobrir nous menús i, a més, 
evitarem residus i estalviarem.

Claus per a una bona alimentació
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Educar en positiu

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

Créixer en família. Guia 3-6 anys  
per a les dinamitzadores i dinamitzadors 
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/
Creixer-en-familia.-Guia-3-6-anys-per-a-les-
dinamitzadores-i-els-dinamitzadors

Guies d’alimentació saludable

Guia L’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

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3496/
alimentacion_de_tus_ninos.pdf

http://www.semfyc.es/pfw_files/cma/Informacion/
modulo/documentos/guia_alimentacion.pdf

Cuina de reaprofitament

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

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

Bibliografia web d’interès

Bibliografia web d’interès
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Bibliografia web d’interès

Malbaratament alimentari

Materials d’assessorament

Prou malbaratament d’aliments 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/
dir3612/triptic_malbaratament.pdf

Guia per evitar el malbaratament 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/
Continguts/Continguts_Transversals/
Publicacions/Documents/Fitxers/Guia_
EvitarMalbaratamentAlimentariBCN.pdf

Consells sobre malbaratament  
alimentari 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/
dir3633/doc35252.html

Vídeos de sensibilització

Prou malbaratament alimentari 
https://www.youtube.com/
watch?v=9K72SHEPOCE

La petjada del malbaratament  
alimentari

https://www.youtube.com/
watch?v=7uhicBad4VM

https://www.youtube.com/watch?v=Gv_4qGrtyZc

https://www.youtube.com/
watch?v=nmNCIacPfUI
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Bibliografia d’interès
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Més informació

0a2 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


