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Els infants de 6 a 12 anys estan en plena etapa de 
creixement. Un creixement constant que requerirà 
una alimentació variada i equilibrada que els 
proporcioni tot allò que el seu cos necessita per 
desenvolupar-se. Cal tenir en compte que no hi ha 
cap aliment que contingui tots els nutrients que 
necessita l’infant, excepte la llet materna durant els 
primers mesos, i ja fa temps que en van deixar de 
prendre. 

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

Educar en una correcta alimentació és tasca dels 
pares i mares, i no és una tasca senzilla ni ràpida. 
Demana paciència i constància. No forçar, sinó 
despertar la seva curiositat oferint-los un ampli 
ventall d’aliments saludables (formes, colors, olors, 
textures...) i, sobretot, donant exemple.

És necessari, doncs, proporcionar-los una varietat 
d’aliments saludables, de tots els grups d’aliments, 
per garantir una correcta aportació calòrica, de 
nutrients i de vitamines i minerals adients.

Com gaudir dels àpats en família
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Els infants d’aquesta etapa són molt més autònoms, 
mengen sense necessitat de suport i ja comencen 
a definir les seves preferències. Encara que hi 
hagi situacions complicades (pel que fa a gustos, 
preferències alimentàries o hàbits a casa...) s’obre 
un gran ventall de noves experiències i possibilitats 
de cooperació familiar. És un moment per gaudir 
en família d’un munt d’activitats comunes, en què 
l’alimentació serà una part important.

Amb la millora de la seva autonomia ara ja són 
capaços de fer més coses i cada cop millor. És el 
moment de consolidar o introduir, si encara no s’ha 
fet, la col·laboració en les tasques domèstiques i 
deixar que comencin a entrar a la cuina per ajudar 
els adults.

Tenir autonomia no vol dir només aprendre les 
habilitats per fer les coses sols o soles, sinó també, i 
sobretot, desenvolupar la capacitat d’iniciativa i les 
ganes i la voluntat d’actuar (fer, pensar i decidir) per 
un mateix. 

Aquesta etapa serà intensa i consolidaran 
hàbits, reforçaran l’autoestima, iniciaran nous 
aprenentatges fomentant valors i enfortiran 
relacions positives. 

Com gaudir dels àpats en família
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Els àpats,  
una festa familiar

Els àpats familiars poden ser i han 
de ser un bon moment del dia. Un 
moment en què tota la família es 
reuneix i comparteix converses, 
records, experiències... Han de ser, 
doncs, espais de relació que cal 
preservar i planificar amb cura, per 
tal d’aprofitar tot el que ens poden 
aportar.

La seva importància rau en el fet 
que es tracta d’un espai compartit 
i que si el consolidem en aquesta 
etapa es convertirà, a poc a poc, en 
un moment de referència en què 
tota la família està junta. Quan 
augmentin les seves obligacions 
formatives, de lleure i laborals, i les 
nostres, ens deixaran pocs mo-
ments per estar tots en família. Te-
nir el costum de dinar o sopar junts 
i fer-ne un espai agradable ens 
ajuda a enfortir el vincle familiar. 

És, per tant, una estona en la qual 
hem de prioritzar les converses 
en què puguin participar tots els 
membres de la família. Una estona 
per parlar de coses interessants del 
dia a dia o de la història familiar 
i, sobretot, per obrir bé les orelles 
i escoltar, per felicitar per les fites 
assolides i fer sentir als nostres fills 
i filles que tot el que ens puguin ex-
plicar és ben rebut amb interès. I si 
durant la conversa surt algun tema 
negatiu, deixar les reprimendes per 
a més tard.

Però un altre motiu molt impor-
tant és que tots els experts coinci-
deixen que una de les millors ma-
neres de prevenir els trastorns del 
comportament alimentari és men-
jar en família. A banda d’enfortir 
els vincles familiars, redueix el risc 
de patir aquest tipus de trastorn 
perquè és en família que adquirim 
hàbits alimentaris saludables i per-
què també és un bon moment per 
a la comunicació, l’elogi, la valoració 
i l’enfortiment de l’autoestima dels 
nostres fills i filles. 

Segurament també perquè 
menjant plegats es poden detectar 
comportaments de risc, explicar als 
nostres fills les virtuts d’una bona 
alimentació i assessorar-los en 
relació amb els aliments saludables 
i amb els que no ho són.

Però com han de  
ser aquests àpats?

Hi ha estudis que ens parlen 
dels beneficis de menjar en un 
ambient relaxat, asseguts i 
dedicant-hi el temps necessari, 
ja que les persones que fan els 
àpats assegudes a taula i els 
dediquen més temps tenen menys 
possibilitats de patir obesitat.

Quan es menja dret es fa de pressa, 
sense gaire preparació i sense cap 
consciència del que es menja. 

Malgrat això, hem de ser 
conscients que els infants són 
molt actius i els àpats sovint se’ls 
fan llargs. Així, serà normal que en 
algun moment es vulguin aixecar, 
tot i que a poc a poc els haurem 
d’ajudar a acostumar-se a fer l’àpat 
asseguts.

Amb infants molt inquiets 
podrem establir com a norma que 
s’aixequin a portar el plat a la pica, 
a agafar les postres, a omplir la 
gerra, etc. per evitar fer-los estar 
massa estona asseguts.

Menjar a poc a poc és un bon hàbit 
saludable i, a més a més, també 
ens ajuda a prevenir l’obesitat, 
atès que la sensació de sacietat 
és controlada pel cervell i no tant 
per l’estómac. Si mengem molt 
de pressa, no tenim temps que la 
informació que envia el nostre 
estómac arribi al cervell i, per tant, 
continuem ingerint aliments quan, 
de fet, no ens farien falta.

Com gaudir dels àpats en família
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Consells per  
a una educació  
en positiu

Com en totes les àrees de la 
vida, en l’alimentació, als pares i 
mares els pertoca fer una funció 
educativa, ajudar a assolir certs 
aprenentatges, consolidar hàbits i 
rectificar conductes no adequades. 
Però aquesta no és una tasca fàcil.

Algunes idees importants a tenir 
en compte són les següents:

Conèixer als fills i filles  
i reforçar el vincle afectiu

És important conèixer el nostre 
fill o filla: saber què li agrada i què 
no, saber què és normal en la seva 
etapa evolutiva, quines situacions 
són esporàdiques i quines s’estan 
convertint en habituals i, des 
d’aquesta observació i aquest 
coneixement, poder planificar 
estratègies de canvi, si són 
necessàries. I, d’altra banda, 
mostrar afecte incondicional, 
independentment de les diferents 
situacions que es produeixin. 
Només des d’aquesta certesa de ser 
estimat per sobre de totes les coses, 
l’infant podrà acceptar les nostres 
orientacions, normes, rectificacions 
o propostes de canvi.

Establir límits i entendre  
que la paciència és necessària

Pràcticament totes les famílies 
tenen o han tingut alguna situació 
en què l’alimentació dels seus fills 
no ha estat fàcil i han necessitat 
establir uns límits clars. L’infant 
ha de saber què pot fer i què no 
pot fer i ens posarà a prova per 
avaluar fins a on pot arribar. Cal 
que els límits estiguin ben clars i 
que siguin coincidents en tots els 
adults que comparteixen la tasca 
educativa de l’infant.

Però un cop establerts els límits, 
cal armar-se de paciència i saber 
que la incorporació de cada nou 
hàbit serà gradual. Així doncs, 
haurem d’acceptar que en els 
primers moments no serà tot tan 
perfecte com voldríem. També 
cal anar explicant una vegada i 
una altra per què mengem el que 
mengem, quines són les opcions 
més saludables, què és el que es pot 
menjar i el que no es pot menjar 
tan sovint, perquè malgrat que 
sembli que no ho entenen o no ho 
accepten, amb el temps aquestes 
reflexions seran interioritzades. A 
banda de les explicacions, donar 
exemple és la manera més clara 
de transmetre el missatge. Així 
doncs, els aliments que no són 
saludables convé que no siguin ni 
a taula ni a casa. En canvi, els que 
volem potenciar i desitgem que 
formin part de la seva alimentació 
habitual hem d’oferir-los-els i 
gaudir-ne tots junts.

Comunicar de manera  
assertiva 

Hem de tenir una comunicació 
assertiva que valori el que hi ha 
de positiu en els aprenentatges 
adquirits, que sigui clara i que 
transmeti missatges positius 
a cada moment. Cal evitar les 
comparacions i les adjudicacions 
de rols: “És superdiferent del seu 
germà”, “És un mandrós”... ja que si 
ens assignen un rol, al final acabem 
assumint que aquest és el que hem 
d’exercir.

Com gaudir dels àpats en família



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 6

6a12 Per  
saber-ne  
més...

També és important que evitem 
centrar-nos en la conducta o 
situació incorrectes, per aprofundir 
en els sentiments que ens genera; 
aquest tipus de comunicació 
s’anomena missatges jo: “Em sento 
malament quan tireu el menjar 
a terra”, “No m’agrada veure com 
queda de brut el terra després de 
sopar”. L’escolta activa i l’empatia 
són fonamentals, ja que l’altra 
persona se sent compresa i les 
seves emocions són validades.

Solucionar les situacions 
quotidianes de manera 
constructiva 

Sempre que hi hagi una situació 
complicada, cal solucionar-la de 
manera tranquil·la, sense alterar-se, 
tant si té a veure amb l’alimentació 
com amb qualsevol altre aspecte. 
És important parlar del que ha 
passat i escoltar el seu punt de 
vista, per poder buscar solucions 
conjuntes. La tasca dels adults 
consisteix a mantenir la calma i 
poder dir tot allò que calgui, però 
amb respecte i cordialitat. És 
important mostrar flexibilitat per 
poder posar-nos al lloc de l’altre.

Utilitzar l’humor  
com a estratègia

Sovint es produeixen situacions 
molt tenses que cal reconduir. 
En aquests casos un toc d’humor 
pot ser la clau per ajudar a 
centrar l’atenció en un altre punt i 
distendre l’ambient.

Les tasques 
familiars

Per tal de treballar d’una manera 
atractiva i pedagògica el concepte 
de coresponsabilitat en les tasques 
de la llar de totes les persones de 
la unitat familiar, la Secretaria 
de Família del Departament 
de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya va 
elaborar La piràmide de les tasques 
familiars.

Aquesta piràmide té l’objectiu 
de treballar la coresponsabilitat 
dins la llar i fer un repartiment 
equitatiu de les tasques diàries 
entre les persones de la família. 

Es tracta de l’edició d’una imatge 
gràfica que consisteix en una 
piràmide invertida sota el lema: 

“A cada edat, la seva tasca: 
compartim el temps!”

D’aquesta manera, es pretén 
orientar les mares i els pares en el 
tipus d’activitats que poden fer els 
infants ajuntant-les per diferents 
grups d’edat, de més a menys 
dificultat:

○ Per als adults (per exemple, 
planificar la intendència)

○ Per als i les adolescents (per 
exemple, anar a comprar)

○ Per a infants de 7 a 12 anys (per 
exemple, baixar la brossa)

○ Per a infants de 4 a 6 anys (per 
exemple, desar els mitjons al 
calaix)

○ Per a infants de fins a 3 anys (per 
exemple, endreçar les joguines)

Com gaudir dels àpats en família

Tasques Familiars
Persones
adultes

Adolescents
de 13 a 18 anys

Infants
de 7 a 12 anys

Infants
de 4 a 6 anys

Infants
de 2 a 3 anys

.Totes les feines dels adolescents amb plena responsabilitat i a més:
. Educar els més petits i els joves en el valor de la coresponsabilitat.

. Organitzar  el funcionament de la casa: quadrar horaris de casa, escoles, feina i oci.
. Planificar la intendència: compres, menús, serveis.

. Controlar i quadrar els comptes.
. Vetllar per la salut de tots

. Fer-se càrrec i buscar solucions per als membres de la família en estat de dependència:
nens, avis i malalts.

. Participar en les tasques d’ajuda i protecció quan algun dels membres de la família, per raons
d’edat o malaltia, ho necessiti.

      . Assumir plenament tasques derivades del menjar: parar i desparar la taula, rentar plats, baixar
la brossa, endreçar la cuina.

. Fer feines de reparació: fer la vora dels pantalons, netejar el filtre de l’aixeta, pintar, canviar un
velcro...

. Encarregar-se d’alguna de les compres fresques de la setmana i participar en la compra grossa.
. Responsabilitzar-se d’alguna de les tasques del cicle de la roba, inclòs planxar.
. Participar en els torns de neteja de la casa: bany, vidres, terres, pols, greixos...

. Cuinar o preparar algun dels plats dels àpats diaris.
. Endreçar l’habitació i fer el llit amb ajuda.  Baixar les escombraries i/o anar a llençar les
bosses de reciclatge.  Anar a comprar coses concretes i ajudar a guardar la compra grossa.

. Col·laborar en petites reparacions: posar una bombeta, cosir un botó, enllustrar unes sabates
. Preparar-se l’esmorzar: fer l’entrepà, servir-se la llet, parar o desparar la taula...

. Ajudar a la cuina: batre ous, ratllar tomàquet, remenar, arrebossar...
.Participar en una de les tasques del cicle de la roba: posar a rentar, estendre,

plegar, guardar..
.Deixar el bany net  i endreçat després d’usar-lo.

. Ajudar en alguna de les feines de neteja generals : treure la pols, passar
l’escombra o l’aspirador, fer els vidres, fregar, regar les plantes

. Desar al calaix una part de la seva roba plegada: mitjons,calces...
. Ocasionalment ajudar a la cuina: batre ous, triar mongetes...
.Ajudar a acabar de fer el llit: posar el coixí, desar el pijama...
   .Servir-se una part de l’esmorzar: el cacau, la melmelada...

. Posar la seva roba bruta al cubell de la roba per rentar.
. Endreçar els seus joguets, la cartera, l’abric...

. Després de menjar, portar el plat a la pica.
. Endreçar el bany després de banyar-se:

. Llençar papers i envasos al cubell de reciclatge.
.Posar els joguets dins el
seu cistell i els llibres a la

prestatgeria.
.Donar les agulles per

estendre la rob .
.Després de menjar

donar el plat
brut  per
dur-lo

a la
pica.
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○ Cuinar plats freds i ajudar en la 
preparació prèvia a la cocció.

○ Parar i desparar taula.

○ Triar les escombraries per 
reciclar.

○ Llençar les escombraries al 
contenidor.

○ Servir-se el menjar.

○ Tallar pa, verdures, fruites...

Les tasques de casa,  
cosa de tots

Ja són més grans i poden fer cada 
cop més coses. Dels 6 als 12 anys és 
un bon moment per reforçar les 
tasques que fan autònomament 
i per introduir-ne de noves. De 
vegades, la tendència dels pares 
i mares és de fer-ho tot sense 
adonar-se que al final d’aquesta 
etapa els fills hauran d’haver 
assolit un cert grau d’autonomia 
i responsabilitat pel que fa a 
l’alimentació. Pensem que quan 
comencin a l’institut alguns 
nois i noies hauran de dinar tot 
sols a casa i fer altres tasques 
domèstiques sense un adult.

Hem de valorar l’edat i la capacitat 
de cada infant i hem de donar-
li petites responsabilitats en la 
mesura de les seves possibilitats, 
reconèixer cada nova fita i animar-
lo a fer-ne més gradualment.

Entre les tasques de casa 
relacionades amb l’alimentació, 
l’infant, al final d’aquesta etapa 
evolutiva, serà capaç de:

○ Anar a comprar coses concretes. 

○ Ajudar a endreçar la compra als 
armaris.

○ Preparar l’esmorzar: fer-se 
l’entrepà, servir-se la llet, parar i 
desparar taula.

○ Ajudar a la cuina (batre ous, 
ratllar aliments, remenar, 
arrebossar...).

En relació amb les tasques 
domèstiques, la funció de l’adult 
serà:

○ Acompanyar en l’aprenentatge 
gradual de les tasques que cal fer.

○ Explicar molt per què han 
d’ajudar, per tal que no es visqui 
com un càstig, sinó com un acte 
de cooperació.

○ Mantenir una constància i una 
organització que permetin a 
l’infant recordar el que ha de fer 
a cada moment, ja que si sempre 
es segueix el mateix ordre, la 
mateixa disposició, el mateix 
horari, se’n facilita l’execució.

○ Tenir paciència i respectar 
la incorporació gradual a 
la realització de la tasca i la 
qualitat de la seva execució.

Com gaudir dels àpats en família
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Què els aporta la realització de 
tasques domèstiques?

Com molts dels aprenentatges que 
l’infant anirà adquirint al llarg de 
la seva vida, les tasques a casa li 
proporcionaran l’assoliment d’una 
sèrie d’actituds molt favorables per 
a la seva adaptació social. Entre 
aquestes destaquem:

○ Responsabilitat, en ser ells 
qui han de fer-se càrrec d’una 
tasca concreta i, per tant, ser 
responsables de la seva execució 
correcta.

○ Autonomia, en haver de fer per 
si mateixos cada vegada més 
tasques.

○ Autoestima, en veure que la 
família hi confia i que es valora 
la feina que fan, i sentir la 
satisfacció que això representa.

○ Treball en equip, en cooperar 
amb la família en una tasca 
comuna.

○ Reconeixement de la feina dels 
altres, en col·laborar i veure tota 
la feina que hi ha darrere d’un 
senzill plat a taula.

○ Ser un model en totes i 
cadascuna de les tasques que 
s’encomanen a l’infant, i donar-
li pautes d’execució mitjançant 
l’exemple.

○ Elogiar les petites fites 
assolides, valorant especialment 
l’esforç i no tant l’execució, si no 
és gaire bona al principi.

○ Si hi ha alguna situació 
complicada per altres temes, 
no demanar en aquell moment 
que es facin les tasques, ja que 
serà prioritari solucionar la 
situació prèvia i pot fer que 
l’infant relacioni la realització 
de tasques domèstiques amb 
situacions negatives o de càstig.

Però com fer que ajudi a casa?

Sovint els pares i mares tenen clara 
la necessitat que col·laborin més 
a casa, però creuen que els seus 
fills i filles no en seran capaços 
o que no voldran fer-ho. És per 
això que cal començar des de ben 
petits amb tasques molt senzilles 
i anar augmentant-ne el grau de 
complexitat. Caldrà:

○ Raonar el perquè de cada tasca 
i què aporta el que menjarem i  
la família (els plats es col·loquen 
a taula ordenats per facilitar 
que tothom trobi el que és seu, 
i d’una manera més còmoda, si 
tu ajudes jo puc gaudir de més 
temps lliure per estar amb tu; 
reciclem perquè volem tenir cura 
del medi ambient...).

○ Negociar, tenir clar què és el que 
creiem que ha de fer i farà, però 
deixant marge perquè l’infant 
pugui decidir alguns aspectes 
que no influeixin en el resultat 
final; mostrar respecte pels seus 
interessos i propostes (s’ha de 
parar la taula per dinar però la 
criatura pot decidir com fer-ho i 
pactar-ho amb l’adult: “Em sem-
bla bé aquesta reorganització de 
la taula que has fet”...).

○ Motivar, explicar els beneficis 
del que farà, per a ell i per a la 
família, i reconèixer cada millora 
en la realització de la seva tasca.

Com gaudir dels àpats en família
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○ Reforçar cada intent, encara que 
sigui fallit, i cada fita aconsegui-
da, per petita que sigui, ani-
mant-lo a repetir-la o millorar-la.

○ Valorar una bona predisposició 
(“M’agrada veure com t’orga-
nitzes”; “Potser no ha quedat 
perfecte, però està molt bé”...).

○ Servir de model amb tot el que 
fem, també amb una distribu-
ció equilibrada de les tasques 
domèstiques entre el pare i la 
mare.

○ Deixar que trobi solucions a les 
petites dificultats que puguin 
sorgir, actuar amb paciència i 
donar-li el temps suficient per 
trobar el camí per resoldre-les.

○ Evitar les recompenses, tret 
d’un reconeixement dolç i afec-
tuós de l’esforç realitzat i la tasca 
ben feta.

Planifiquem i fem  
la compra en família

De tot allò que comporta l’acte 
d’alimentar-se, sovint l’únic 
que visualitzen els infants és el 
producte final: un senzill plat a 
taula. Per fer que valorin el menjar 
que els proporciona la seva família 
i que entenguin el perquè de la 
distribució d’aliments en cada àpat, 
cal motivar-los a participar en 
tot el procés d’elaboració i alhora 
parlar amb ells del perquè de 
l’elecció de cada aliment, de la raó 
que motiva la tria de cada recepta 
o del sistema de cocció.

Per tal que això sigui possible 
cal implicar els infants des del 
primer moment. Així doncs, de 
manera puntual o, si és possible, 
habitual, demanarem als nens i 
nenes que ens ajudin a planificar 
la compra: mirant el que hi ha al 
rebost, decidint quin serà el menú 
setmanal, veient què ens falta i 
anotant-ho en un paper.

Els demanarem que ens 
acompanyin a comprar. 
Aprofitarem el moment per 
explicar-los quins són els aliments 
més saludables, per què no podem 
omplir el cistell amb brioixeria o 
xocolata i per què hem de fer una 
compra variada d’aliments. Un cop 
a casa, i sempre en la mesura de les 
seves capacitats, els demanarem 
que col·laborin a endreçar la 
compra als armaris. 

Cuinar junts. Que divertit!

Els continguts teòrics de les 
sessions adreçades a les famílies 
dels nens i nenes de 6 a 12 anys 
seran fonamentalment els que es 
treballen en els tallers per a pares 
i mares i en els tallers per a fills 
d’aquesta mateixa franja d’edat. 

Les sessions amb famílies tindran 
l’objectiu de reforçar els continguts 
treballats en sessions anteriors, 
tant amb els infants com amb els 
seus pares i mares. No obstant 
això, també s’ampliaran conceptes 
en relació amb aquelles tasques 
que poden fer tots junts, pares, 
mares i infants:

○ Planificar i fer la compra  
en família

○ Cuinar junts

○ Altres tasques domèstiques

Com gaudir dels àpats en família
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Cuinem junts 

Moltes famílies neguen l’entrada 
dels nens a la cuina. La por 
que es puguin tallar, cremar o 
senzillament fer-se mal, fa que 
molts nens i nenes arribin a 
l’adolescència sense haver entrat 
mai a la cuina. Però des de ben 
petits, els nens poden ajudar a 
fer moltes coses en la preparació 
dels àpats. No cal que toquin 
ganivets ni foc. Poden barrejar, 
trencar ous, batre, pesar aliments, 
salpebrar, amanir, estirar i donar 
forma a les masses, fer brotxetes, 
emplatar i decorar els plats, entre 
altres tasques. Només cal analitzar 
cada plat i motivar l’infant a 
experimentar el plaer de la cuina.

Aquests moments de treball 
compartit ens serviran perquè 
coneguin millor el que mengen 
i com es preparen els àpats. 
També per reforçar capacitats i 
habilitats (ordre, neteja, treball en 
equip, paciència...), per enfortir el 
vincle familiar amb una activitat 
gratificant i, finalment, per 
compartir responsabilitats. 

Evidentment no parlem de fer 
cuinar els infants en cada àpat, 
sinó de buscar el moment i 
l’activitat més idònia per compartir 
la feina.

Altres tasques

Cada àpat comporta haver de parar 
i desparar taula, escombrar, posar 
el rentaplats o rentar els plats 
a mà... Des de ben petits també 
hi poden participar. Al principi 
d’aquesta etapa, ajudant a portar 
algunes coses a taula o traient el 
seu plat en acabar, més endavant 
ajudant a parar i desparar taula 
o fent altres tasques sense 
problemes.

Quan són petits, participar en les 
tasques domèstiques els agrada, 
ja que volen estar amb l’adult i 
ajudar-lo, però hem d’anar amb 
compte amb el que poden fer 
o no poden fer. Més endavant 
adquiriran altres habilitats, però 
començaran a perdre interès 

per ajudar. Així que haurem de 
consolidar els hàbits com més aviat 
millor i convertir-los en part de la 
rutina familiar.

Si els pares i mares s’esperen gaire, 
correran el perill d’atribuir-se el rol 
de cuiners i cambrers i, quan arribi 
l’adolescència, hauran de dedicar 
moltes hores a trencar aquest rol 
fortament arrelat.

Així doncs, cal veure als infants 
com a membres de l’equip familiar 
i assignar-los, des del moment en 
què puguin assumir-les, unes tas-
ques molt concretes que seran de-
finides pels pares i mares en funció 
de les seves capacitats, i posterior-
ment revisades i ampliades tenint 
en compte la seva edat.

Com gaudir dels àpats en família
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Els bons  
hàbits 

Les mans i les dents,  
ben netes!

Aquesta és l’etapa en què conso-
liden molts dels aprenentatges 
adquirits entre els 2 i els 6 anys. 

Entre aquests aprenentatges hi ha 
els hàbits de neteja personal, com 
ara rentar-se les mans i les dents, 
que no sols els proporcionaran 
una higiene alimentària correcta, 
sinó que els ajudaran a millorar en 
l’establiment de rutines.

Serà important que aquestes 
rutines les facin amb una mica 
de supervisió de l’adult, que po-
drà ensenyar el raspallat correcte 
de les dents i l’ús del fil dental. A 
partir dels 6 anys també es comen-
çarà amb les visites periòdiques a 
l’odontòleg.

El cos en moviment!

Cal explicar als nens i nenes el 
benefici de fer activitat física de 
manera continuada, i els ho podem 
ensenyar amb el nostre exemple:

○ Fer una activitat física 
continuada en la pràctica diària 
(caminar sempre que sigui 
possible, pujar les escales en 
comptes d’agafar l’ascensor, anar-
los a buscar a l’escola a peu...). 

○ Animar-los a practicar esports 
col·lectius; són més divertits 
i els ajudaran també en les 
relacions socials i la millora de 
l’autoestima.

○ Aprofitar qualsevol ocasió per 
fer esport o activitat física en 
família.

La tele i les pantalles,  
ben lluny

Sovint, a les nostres llars hi ha 
debat sobre la conveniència de 
tenir la televisió posada a l’hora 
dels àpats. Hi ha qui pensa que així 
l’infant està entretingut i menja 
més. Hi ha qui té per norma apagar 
la televisió a l’hora de dinar i sopar.

Hi ha estudis que avalen que les 
famílies que veuen la televisió 
durant els àpats parlen menys 
i que les persones que mengen 
veient la televisió tenen més 
probabilitats de patir sobrepès.

Així doncs, sembla més bona idea 
apagar el televisor i gaudir de la 
conversa familiar. Si abans no ho 
fèiem i ara ho provem, ens podem 
emportar una grata sorpresa, 
ja que, molt probablement, els 
nostres fills començaran a explicar 
mil i una històries, algunes de ja fa 
molt temps.

Com gaudir dels àpats en família
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Hem de pensar que entre l’escola, 
les activitats extraescolars, els 
deures i una mica de televisió o 
ordinador, el temps que ens queda 
per als nostres fills és molt poc. 
Cal, doncs, aprofitar aquests petits 
moments de trobada familiar per 
poder compartir el dia amb els 
més petits i que ells puguin fer el 
mateix.

L’activitat física, el complement 
perfecte d’una alimentació 
saludable

Si volem una vida sana, no n’hi 
ha prou de menjar de manera 
saludable. És tant o més 
important practicar activitat física 
regularment.

D’aquesta manera el nostre 
organisme creixerà fort i sa i 
ens sentirem molt més actius, 
i millorarà fins i tot la nostra 
capacitat d’aprenentatge.

Actualment, entre els infants 
hi ha el costum generalitzat de 
passar moltes hores entretinguts 
amb les formes de lleure que han 
introduït les noves tecnologies 
(mòbils, tauletes tàctils, ordinadors, 
videojocs). Per mantenir el nostre 
cos sa serà important tenir una 
distribució de l’activitat física 
similar a la que planteja el gràfic 
següent:

La piràmide de l’activitat física  
per a nens

Com gaudir dels àpats en família
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Situacions 
habituals durant 
els àpats

La reflexió dels pares i mares 
en relació amb el tema de 
l’alimentació no sempre se centra 
en la qualitat del que mengen 
els seus fills, sinó en la manera 
d’introduir nous aliments, 
incorporar hàbits o millorar les 
relacions a l’hora dels àpats.

Però si no menja res!

Són molts els pares i mares que 
pateixen perquè els seus fills no 
mengen, o almenys això creuen 
ells. És possible (tot i que molt 
estrany) que un infant mengi 
per sota de les seves necessitats, 
però el primer que s’ha d’analitzar 
és si realment és així. Hem de 
pensar que la mida de l’estómac 
d’un infant és proporcional al 
seu pes. Per tant, si en un adult té 
una dimensió d’uns dos litres, en 
un nen o una nena de 30 kg serà 
aproximadament d’un litre.

Així doncs, sembla lògic pensar 
que els plats també hauran de 
ser proporcionals, de tal manera 
que si nosaltres mengem un plat 
d’espaguetis, un filet de pollastre 
i un plàtan, un nen o una nena de 
30 kg menjaran més o menys la 
meitat de cadascuna de les racions, 
sobretot si prèviament ha fet un 
bon berenar.

En qualsevol cas, les quantitats 
seran sempre menors que les que 
ingerim els adults i cal guiar-se, 
sobretot, per la sensació de gana i 
sacietat que manifestin els infants. 
Tal com indiquen les societats 
científiques de nutrició i pediatria, 
els adults tenen la responsabilitat 
d’oferir aliments saludables, definir 
l’estructura i el moment dels àpats 
i crear un ambient agradable, men-
tre que els infants poden participar 
en la selecció d’aliments que els 
adults ofereixen i determinar qui-
na quantitat en consumiran. No 
s’ha de tenir por de permetre que 
els infants autoregulin les calories 
que prenen i mai s’ha de forçar-los 
a acabar-se un plat o a menjar-ne 
més si no tenen més gana.

Vist des d’aquesta perspectiva pot-
ser moltes de les baralles a taula 
s’acabarien.

Tot i així, pot ser que ens trobem 
amb un cas de negativa a menjar 
no justificada. Davant d’això, algu-
nes idees a tenir en compte són:

○ Consultar el pediatre, ja que és 
qui pot valorar si l’infant està 
creixent adequadament o si hi 
pot haver alguna raó seriosa i 
patològica que justifiqui la ina-
petència.

○ Pot ser que sigui temporal, fruit 
d’alguna malaltia passatgera.

○ Evitar que piqui entre hores 
llaminadures, aperitius, begudes 
ensucrades, pastisseria, galetes, 
embotits, etc.

○ Observar què li agrada i què no 
li agrada. Mirar de combinar ali-
ments que li agradin molt amb 
d’altres que no li agradin tant.

○ Evitar fer canvis de menús. 
Començar servint una quantitat 
petita i, si té més gana, ja ens ho 
demanarà.

○ Observar si és una crida d’aten-
ció i, si pensem que pot ser 
així, evitar de caure a dedicar-li 
massa atenció en el moment de 
l’àpat. Però, d’altra banda, buscar 
temps de dedicació absoluta: 
sols, sense germans, ni amics, ni 
mòbil, ni televisió... Seria reco-
manable trobar un moment de 
la setmana per estar a soles i 
poder fer alguna activitat con-
junta, anar a la piscina, al parc, a 
berenar junts... I aquest dia estar 
predisposat a escoltar, a explicar, 
a compartir. 

○ Ser positiu i mantenir la calma, 
no convertir els àpats en un 
camp de batalla i evitar d’amo-
ïnar-nos en excés. Si un dia no 
menja, no passa res.

Com gaudir dels àpats en família
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○ Però, d’altra banda, no 
augmentar la quantitat 
de berenar o esmorzar per 
compensar els àpats no fets; cal 
evitar que arribi sense gana a 
l’àpat següent. Promoure que 
faci activitat física i procurar 
fer-la conjuntament.

○ I, sobretot, pactar amb la 
parella o altres adults a càrrec 
de l’alimentació del petit quins 
seran els criteris d’actuació i 
respectar-los. Si no hi estem 
d’acord i no ho fem tots igual, 
el problema amb el menjar 
persistirà.

Vols dir que no menja massa?

Que un infant mengi massa pot 
amoïnar tant els pares i mares 
com el fet que mengi poc, i sovint 
sap més greu haver d’actuar 
controlant tot el que menja. Però 
les malalties que pot comportar 
el sobrepès, com ara l’obesitat, 
la hipertensió, les malalties 
cardiovasculars, la fatiga... fan que 
sigui molt important controlar el 
pes dels infants que tenen aquesta 
tendència.

No obstant això, el més important 
en aquests casos és saber que 
en infants d’aquestes edats no 
és recomanable imposar règims, 
sinó seguir, més que mai, les 
recomanacions d’una alimentació 
saludable:

○ Prioritzar els aliments d’origen 
vegetal, sobretot fruita, 
hortalisses, llegums, productes 
farinacis (pa, pasta, arròs... 
preferentment integrals),  
fruita seca...

○ Respectar els cinc àpats  
diaris.

○ Servir-ne quantitats petites i, 
si té més gana, donar-li l’opció 
de repetir. Evitar restringir la 
quantitat d’aliments.

○ Moderar les porcions  
de carn i peix.

○ Escollir la llet i els iogurts 
desnatats o semidesnatats,  
i no abusar del formatge.

○ Eliminar el consum de 
llaminadures, begudes 
ensucrades, rebosteria, 
aperitius, postres lactis 
i galetes o qualsevol altre 
aliment altament calòric, alt 
en sodi o sucre i que no aporta 
gairebé res des del punt de vista 
nutritiu. Aquesta serà una bona 
recomanació per a qualsevol 
membre de la família, tant si té 
sobrepès com si no en té.

○ Reduir el consum d’aliments 
precuinats i augmentar el 
consum de productes frescos i 
mínimament processats. Escollir 
l’aigua com a única beguda 
habitual, tant durant els àpats 
com entremig.

Com gaudir dels àpats en família
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Com gaudir dels àpats en família

També és cabdal prendre 
consciència de la importància 
dels missatges que transmetem 
als nostres fills en relació amb la 
seva pròpia imatge. Comentaris 
reiterats com ara “És que al final 
et posaràs gras com un toixó!”, 
“No pots estar menjant tot el 
dia!”, “No veus que estàs molt 
grassonet?”, “Mira aquestes fotos, 
aquí sí que estaves prima!” poden 
provocar una relació patològica 
amb el menjar i cal evitar-los. A 
part d’afectar la seva autoestima i 
autoimatge.

Cal pensar que els trastorns de 
conducta alimentària es donen 
principalment entre els 12 i els 
21 anys i afecten un 5% dels nois 
i noies d’aquestes edats. Així 
doncs, durant aquesta etapa, la 
tasca preventiva de les famílies 
és fonamental i serà la base per 
evitar-ne una possible aparició. 
Recomanacions:

○ Intentar fer el màxim d’àpats 
en família, ja que s’estima que 
fer els àpats en família redueix 
un 35% el risc de patir un 
trastorn alimentari.

○ Animar els nostres fills i filles a 
tenir una vida social activa.

○ Promoure l’autonomia personal 
dels nostres fills i filles.

○ Aprofitar qualsevol petita fita 
aconseguida per felicitar-los i 
reconèixer la seva vàlua.

○ Donar-los una imatge positiva 
de si mateixos, sempre que en 
tinguem petites oportunitats.

○ No insistir en una conducta o 
una execució perfecta. 

○ No donar excessiva 
importància al pes i la imatge 
física (tampoc a la nostra).

○ Aprofitar qualsevol notícia o 
comentari d’altres persones 
per reflexionar sobre la 
importància desmesurada que 
es dóna a la imatge física en la 
nostra societat.

○ No parlar excessivament de 
la importància del menjar i 
l’alimentació i, en canvi, tenir 
a casa aliments saludables 
i consumir-los de manera 
natural i habitual.

○ Evitar tenir aliments superflus 
a casa (brioixeria, sucs i 
begudes ensucrades, galetes, 
patates xips, embotits...), per 
no haver de restringir-ne la 
ingesta, ja que això podria 
despertar encara més l’interès 
per aquestes coses.

○ Fomentar l’esperit crític sobre 
fets de la vida quotidiana.

Totes aquestes accions poden 
servir per promoure una relació 
correcta dels nostres fills i filles 
amb el menjar quan arribin a 
l’adolescència, per tant, cal posar-
les en pràctica durant aquesta 
etapa per tal que en el futur siguin 
efectives. D’altra banda, hem de 
tenir en compte que els adults 
sempre som un model, per tant, 
hem de tenir cura amb el tipus de 
relació que tenim amb els aliments 
i, sobretot, a no sobrevalorar la 
nostra imatge i el nostre cos.
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Això no m’agrada!

Les dificultats per introduir 
nous aliments són un clàssic de 
l’educació alimentària. Però hem 
de ser conscients que als adults 
també ens costa menjar coses 
desconegudes. 

Alguns consells per facilitar la 
varietat alimentària són:

○ Començar de ben petits, com 
més petits siguin més curiositat 
tindran per tastar coses i menys 
es preguntaran què són.

○ Evitar empobrir la dieta 
deixant-los menjar només el 
que els agrada. Preparar molta 
varietat de plats per tal que 
s’acostumin a diferents colors, 
gustos i textures.

○ Fer combinacions creatives 
barrejant l’aliment amb altres 
que es mengen perfectament i 
els agraden. 

○ Oferir tipus de cocció 
alternatius: en truites, 
gratinats...

○ No desistir en la introducció 
d’un aliment encara que diguin 
que no. Calen molts intents per 
aconseguir que un infant tasti 
un aliment nou. Es pot provar de 
cuinar-lo de diferents maneres 
per veure si alguna li agrada 
més (per exemple: carbassó a la 
planxa com a acompanyament, 
en crema, al forn, arrebossat...).

○ Deixar passar un temps 
entre un intent i un altre. El 
fet d’insistir tot sovint pot fer 
avorrir el menjar.

○ No servir-ne una quantitat 
excessiva, si sabem que li costa. 
L’objectiu és la varietat, no la 
quantitat. 

○ Ser un exemple, menjar de tot i 
mostrar delit pels aliments que 
mengem, i animar-los a tastar-
los.

○ No obligar-los a menjar un 
aliment que no els agrada.

○ Fer participar els fills i filles en 
l’elaboració del menú setmanal.

Verdura i fruita? Ecs!

Un altre clàssic de l’educació 
alimentària és la dificultat, en 
algunes famílies, per aconseguir 
que mengin cinc racions al dia 
de fruita i verdura, tal com seria 
desitjable. Es pot tenir en compte:

○ Si tots els membres de la 
família mengen fruita i verdura 
habitualment, és molt probable 
que, més o menys aviat, l’infant 
també ho faci.

○ Fer propostes divertides que 
entrin pels ulls als infants i els 
facin agafar ganes de menjar-ne. 

○ La verdura en crema o puré pot 
ser una alternativa, però també 
arrebossada, al forn, en truites, 
etc.

○ Fer barreges temptadores.  
Un bol amb plàtan, fruita seca i 
una mica de xocolata ratllada... 
Incorporar la fruita com a 
postres habituals (evitant de 
deixar escollir entre fruita i 
iogurt, per exemple) i en altres 
moments del dia, com ara al 
berenar i a mig matí.

Com gaudir dels àpats en família
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No s’està ni cinc minuts  
quiet a taula!

Els àpats, especialment si es fan 
llargs, poden ser avorrits per a 
les criatures. Però a poc a poc, 
en aquesta etapa, hauran de 
consolidar els hàbits de menjar 
asseguts, menjar correctament, 
ajudar a parar i desparar taula, 
etc. Així doncs, haurem de tenir 
en compte qüestions com les 
següents:

○ Consensuar unes normes de 
comportament a taula que 
hauran de respectar tots els 
membres de la família.

○ Establir criteris comuns 
d’actuació amb la parella o 
altres persones a càrrec dels 
àpats dels infants, per aplicar-los 
en la mateixa línia.

○ No dramatitzar, ni convertir 
els àpats reiteradament en 
moments de conflicte. Serà 
preferible retirar el menjar i 
dir a l’infant que ja menjarà en 
l’àpat següent que provocar una 
situació de conflicte.

○ Evitar etiquetar amb frases 
com ara “Aquest nen/a es porta 
fatal”, “És insuportable menjar al 
seu costat”, “No menges mai res”, 
“Ets un brut...”.

○ Reforçar cada fita assolida i 
passar per alt algunes coses no 
ben fetes per poder-los donar 
senyals positius del seu propi 
comportament.

○ Formular sempre les situacions 
en positiu amb expressions com 
“Normalment et menges aquest 
plat (o aliment) molt de gust, 
avui què ha passat?”.

○ Ser estrictes, però també 
flexibles per acceptar 
excepcions, dies especials...

○ Si és en un restaurant, demanar 
que prioritzin el menjar dels 
infants, ja que sovint aquests 
àpats són llargs i se’ls fa 
aguantar massa estona quiets.

Característiques 
d’una alimentació 
saludable

L’alimentació en infants  
de 6 a 12 anys

El creixement, en aquesta etapa, 
és lent, però constant. Hi ha un 
increment de l’activitat física i 
intel·lectual que fa que la ingesta 
d’aliments augmenti lleugerament. 

L’infant cada cop és més autònom 
i pot participar més en els hàbits 
quotidians i també en les tasques 
domèstiques. També és una 
etapa d’enorme curiositat i ganes 
d’aprendre, que hem d’aprofitar 
per promoure la incorporació 
d’hàbits saludables.
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La dieta pot arribar a ser molt 
variada, però cal tenir en compte 
que les quantitats hauran de 
ser inferiors. Les necessitats 
energètiques d’un infant d’aquestes 
edats se situen aproximadament 
entre 1.900 i 2.250 kcal/dia, amb 
variacions individuals que 
dependran de l’activitat física i 
l’edat concreta (més o menys 100 
kcal x anys/dia). 

Però què són les kilocalories?

És la mesura que es fa servir per 
calcular la quantitat d’energia 
que ens aporta un aliment, i hem 
de menjar just el que necessitem 
segons l’edat, la quantitat 
d’activitat física i la constitució 
física. 

És per això que la gent que es vol 
aprimar vigila molt les kilocalories, 
ja que si menges aliments que 
n’aporten més de les que necessites, 
llavors t’engreixes.

L’infant comença a tenir interès 
per tot tipus de sucs i begudes 
ensucrades, però cal defugir-ne 
el consum, ja que no aporten res 
des del punt de vista nutricional 
i tenen un alt contingut de sucre. 
L’aigua serà, doncs, la beguda ideal.

També comença a augmentar 
el consum d’aperitius fregits 
i salats. No és indicat picar 
entre hores, però encara menys 
consumir aquests productes amb 
un contingut de sal i greixos poc 
saludables, additius i potenciadors 
de gust. Aquesta edat és el 
moment d’educar els infants en un 
consum esporàdic d’aquests tipus 
d’aliments.

També és l’edat per promoure 
l’activitat física de manera 
regular. La vitalitat que tenen els 
infants els predisposa a la pràctica 
d’activitat física i els educa en una 
vida físicament activa, lluny del 
sedentarisme generalitzat de la 
nostra societat.

Una dieta saludable i la pràctica 
regular d’activitat física seran 
la base d’una futura vida 
saludable, i és en aquesta etapa 
que s’assentaran les bases de 
tots els hàbits saludables que 
la promouen, entre els quals 
destaquem:

1. Fer cinc àpats al dia.

2. Seguir una dieta rica en produc-
tes farinacis (pa, pasta, arròs, 
patata), fruita, hortalisses, fruita 
seca, llegums i oli d’oliva.

3. Consumir llegums un mínim de 
dues vegades a la setmana.

4. Prioritzar el consum de pa, arròs 
i pasta integrals.

5. Consumir diàriament productes 
lactis (preferentment baixos en 
greix), llet, iogurt i formatge. 

6. Prioritzar en les postres la fruita 
fresca i fer un consum puntual 
de productes lactis i gelats per 
postres, o de postres dolces.

7. Reduir el consum de carn ver-
mella a un màxim d’un cop per 
setmana en comparació del de 
carn blanca (2-3 cops per setma-
na) i prendre embotits només de 
manera molt ocasional.

8. Augmentar el consum de peix 
fins a dues o tres vegades.

9. Substituir les llaminadures per 
fruita seca (ametlles, nous o ave-
llanes) i fruita dessecada (orella-
nes, prunes seques, panses...).

10.Utilitzar l’oli d’oliva verge per 
cuinar i per amanir.

11. Fer servir com a beguda habitu-
al l’aigua, i defugir les begudes 
ensucrades (sucs i refrescos).

12. Practicar activitat física  
diàriament.
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Aliments a reduir

És important tenir present que 
el que aprenguin en aquesta 
etapa seran hàbits que, un cop 
interioritzats, els beneficiaran en el 
present i en el futur, quan ja siguin 
responsables de la seva pròpia 
alimentació.

Reduir el consum de begudes 
ensucrades (sucs, coles, 
taronjades...)

Aquestes begudes no aporten 
cap benefici des del punt de vista 
nutricional i són molt riques en 
sucre. Una llauna d’aquest tipus de 
begudes pot arribar a contenir fins 
a 3,5 cullerades soperes de sucre.

Reduir el consum de sucres  
i aliments ensucrats 

La pastisseria i la brioixeria, i 
també les galetes i gominoles, els 
caramels, els cereals d’esmorzar 
ensucrats i altres aliments d’aquest 
tipus tenen un alt contingut de 
sucre. El sucre només aporta 
calories, però cap altre nutrient, 
de manera que consumit en 
excés es relaciona amb sobrepès 
i càries, entre altres afeccions. 
Molts productes de brioixeria, 
a més a més, són rics en greixos 
saturats, greixos transformats i 
sal, ingredients que es recomana 
limitar al màxim per beneficiar 
la salut. Per tant, aquest tipus de 
productes s’haurien de consumir 
només de tant en tant, si és que 
se’n prenen, però no de manera 
habitual. Per als esmorzars i 
berenars, els entrepans, la fruita, 
la fruita seca, etc. són les millors 
opcions.

Sempre que sigui possible, a més a 
més, serà una bona idea reduir el 
contingut de sucre que hi afegim 
(als iogurts, per exemple), ja que 
només aporta calories. 

Reduir l’excés de sal i el consum 
d’aperitius salats

Les dietes actuals tenen un excés 
de sal que hauríem de mirar de 
reduir per prevenir les malalties 
cardiovasculars. En la nostra dieta 
habitual ja hi ha molts productes 
naturals que ens aporten sodi i 
molts d’altres als quals, a més a 
més, n’hi afegim durant el procés 
de producció o transformació.

La indústria alimentària incor-
pora la sal i altres additius com a 
potenciadors de gust perquè els 
productes siguin més atractius per 
al consumidor i augmentar-ne la 
palatabilitat; a banda, cal tenir en 
compte l’alt contingut calòric de 
molts d’aquests aperitius, ja que 
han estat fregits o incorporen grei-
xos addicionals. 

Tot plegat fa que el consum exces-
siu d’aquests productes elevi el risc 
de patir hipertensió o obesitat.

Una bona idea alternativa als 
aperitius industrials serà sempre la 
fruita seca, millor crua o torrada i 
sense sal, i la fruita fresca.

Reduir el menjar ràpid i precuinat

És en aquesta etapa en què la 
majoria dels nens i nenes s’intro-
dueixen en el consum de menjar 
ràpid i precuinat, un consum que 
durant l’adolescència s’incrementa 
considerablement.

Aquests productes, que consumits 
de manera puntual no tenen cap 
inconvenient, es poden convertir 
en massa habituals en la dieta 
infantil. 

Com gaudir dels àpats en família
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L’alt nivell de greixos saturats, 
greixos transformats i sal d’aquests 
productes fa que, consumits amb 
assiduïtat, puguin augmentar el 
risc de patir malalties coronàries, 
obesitat i hipertensió.

És per això que, en aquesta etapa, 
caldrà educar els nostres fills en 
un consum esporàdic d’aquests 
aliments.

Reduir l’excés de greix saturat

Tots els estudis confirmen l’excés 
de greixos (sobretot saturats) de 
la nostra dieta, provinents d’una 
alta ingesta de productes carnis. 
En molts casos, això és degut a la 
idea que el nostre cos necessita 
un alt nivell de proteïnes. No 
obstant això, la dieta infantil ha 
d’estar basada fonamentalment en 
hidrats de carboni i l’aportació de 
proteïnes hauria de ser menor, i, 
prioritàriament, procedent de peix, 
ous, llegums i carns magres, que 
tenen un contingut proteic elevat 
sense l’alt nivell de greix d’algunes 
carns o derivats.

Cinc àpats diaris

La distribució del menjar al llarg 
del dia és fonamental per a un 
bon desenvolupament físic, però 
també intel·lectual. Els infants, 
en aquesta etapa evolutiva, estan 
creixent, i també augmenta la seva 
activitat intel·lectiva. Cal, doncs, 
proporcionar la distribució calòrica 
i nutricional que els permeti 
utilitzar l’energia que necessitaran 
en cada moment del dia. 

Els experts recomanen una 
distribució dels àpats segons els 
percentatges següents:

○ Esmorzar 15%

○ Mig matí 10%

○ Dinar 35%

○ Berenar 15%

○ Sopar 25%

L’esmorzar pren una rellevància 
especial i és recomanable que 
aporti, entre l’àpat de casa i el de 
mig matí, el 25% del que menjaran 
al llarg del dia, ja que els donarà 
l’energia per afrontar les hores 
d’escola amb la vitalitat necessària. 
Aquest àpat haurà d’incloure fruita 
fresca, productes farinacis (pa, 
cereals rics en fibra, musli, flocs de 
blat de moro...) i productes lactis 
(preferentment baixos en greix).

Hi ha infants que no tenen gana 
a l’hora d’esmorzar. Cal revisar si 
estem sopant massa tard, potser 
aquest és el problema. 

En la majoria dels casos, en avançar 
l’horari del sopar, la distribució dels 
àpats es reorganitza sola. A la resta 
d’Europa se sopa a les 18 o 19 hores, 
podria ser una opció avançar el 
sopar i, llavors, si més tard encara 
estan desperts, poden fer un 
ressopó abans d’anar a dormir (llet, 
fruita...).

També és bo saber que, segons 
els estudis, els nens i nenes que 
esmorzen millor són els que ho fan 
acompanyats de la seva família. 
De manera que esmorzar junts, 
sempre que sigui possible, serà un 
bon costum familiar.

Fruita i verdura 

La fruita i la verdura són 
fonamentals per a una alimentació 
saludable. Pel seu baix contingut 
calòric i l’alta concentració de 
vitamines, minerals, antioxidants i 
fibra, són un aliment excel·lent per 
tenir cura del nostre cos i prevenir 
l’obesitat, l’excés de colesterol i les 
malalties cardiovasculars.

La proporció ideal és de cinc 
racions de fruita i verdura al dia. 
Les racions, com sempre, han 
de ser proporcionals al cos, a la 
grandària de l’infant i a la seva 
etapa de creixement.
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Tots som diferents i creixem  
a la nostra manera

En aquesta etapa els infants 
canvien molt, hi ha moltes 
diferències entre les criatures de 6 
anys i les de 12. Però, a més a més, 
entre els infants de la mateixa 
edat també hi ha diferències de 
creixement. No cal preocupar-se 
per si creixen més de pressa o més 
a poc a poc, l’important és sentir-se 
sa i tenir vitalitat. Per tant, no és bo 
fer comparacions.

Per què mengem? 

○ Per viure 
És una necessitat vital i per això 
rarament una persona passarà 
gana, si té aliments al seu abast.

○ Per créixer 
L’alimentació té una funció 
estructural, encarregada del 
creixement i de la formació i 
reparació dels nostres teixits, 
òrgans, ossos i altres estructures 
corporals.

○ Per tenir energia i tenir salut 
Per poder dur a terme tota 
l’activitat diària, el nostre cos 
necessita la quantitat suficient 
de nutrients, que dependrà de 
la quantitat d’exercici físic que 
fem. 

○ Per aprendre 
El nostre cervell consumeix 
una gran quantitat d’energia, 
de manera que, per rendir 
intel·lectualment, cal alimentar-
se de forma saludable.

Quan hem de menjar? 

Per a la nostra activitat diària 
necessitem un munt d’energia, i 
la font d’energia són els aliments. 
Els nens i nenes estan en constant 
moviment i es passen tot el dia 
fent esforços físics i mentals. Per 
això necessiten que no passi gaire 
temps entre un àpat i el següent. 
Així aconsegueixen tenir les piles 
ben carregades per fer les seves 
tasques diàries.

En general, els especialistes reco-
manen fer cinc àpats diaris, amb el 
repartiment d’aliments següent:

L’esmorzar és un àpat important  
i ha d’incloure el 25% dels aliments 
que ingerim al dia. Aquest àpat 
s’aconsella que es reparteixi en 
dues parts, una en llevar-nos i 
una altra a mig matí, a l’hora de 
l’esbarjo. Hem de pensar que és 
l’àpat que ens donarà l’energia 
per a l’activitat principal del dia, 
ja que hem estat moltes hores 
sense menjar i el cos necessita 
recarregar les bateries de nou. 
Per ser equilibrats, aquests dos 
esmorzars haurien d’incloure 
fruita fresca, productes lactis i 
farinacis. Essencialment haurien 
de contenir: 

○ Productes farinacis 
(preferentment integrals):  
pa, torrades, cereals. 

○ Productes lactis: llet, iogurt i, de 
manera més ocasional, formatge 
(pel seu contingut  
en greixos i sal).

○ Fruita: preferentment fresca  
i de temporada.

Sopar 
25%

Apats diaris

Berenar 
15%

Esmorzar 
15%

Mig mati 
10%

Dinar 
35%
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El dinar és l’àpat que aporta més 
energia. Tant si es dina a casa 
com al menjador escolar, el dinar 
és l’àpat més important del dia 
pel que fa a quantitat i varietat 
d’aliments. És recomanable que 
contingui combinacions dels 
diferents grups d’aliments:

1. Productes farinacis rics en 
hidrats de carboni, un nutrient 
que ens dóna energia. També ens 
proporcionen fibra, vitamines 
i minerals. Dins d’aquest grup, 
els cereals i els llegums són 
especialment interessants 
perquè ens aporten proteïna 
vegetal, sense l’alt contingut de 
greix de la carn. També trobem 
dins d’aquest grup el pa (el torrat 
també), la pasta, l’arròs, la patata, 
els cereals, la farina i altres 
derivats dels cereals. 

2. Verdures i hortalisses, que 
ens aporten principalment 
vitamines, fibra, minerals i 
molta aigua. Els aliments que 
componen aquest grup són 
les verdures de fulla verda, els 
tomàquets, la pastanaga, els 
pebrots, la ceba, l’api, la coliflor, 
les albergínies i el carbassó, 
entre d’altres.

3. La fruita fresca, encarregada 
de proporcionar-nos vitamines, 
fibra i aigua, és molt important 
per la seva contribució amb 
l’aigua i les vitamines, als 
processos metabòlics del cos.
Taronges, peres, pomes, cireres, 
prunes, mandarines, meló, 
síndria, entre d’altres, formen 
part d’aquest grup.

4. Aliments proteics, amb una 
funció estructural, encarregats 
de formar i reparar els nostres 
teixits. En aquest grup tenim 
aliments d’origen animal com 
ara la carn, el peix i el marisc, 
l’ou, i també els llegums (cigrons, 
llenties, mongetes seques...).

5. Els productes lactis són  
el grup format principalment 
per la llet, el iogurt i el formatge. 
El nutrient més important 
d’aquest grup és el calci, que és 
imprescindible per mantenir 
els nostres ossos sans i forts. 
Aquests aliments també són 
rics en vitamines i en proteïnes. 
Si són desnatats, no aporten 
greixos ni colesterol.

6. Els olis i greixos. Els olis són 
d’origen vegetal (oli d’oliva, de 
gira-sol…) i els greixos, d’origen 
animal (mantegues, margarines, 
greix de la carn i embotits…). 
S’aconsella el consum de greixos 
vegetals i, dins d’aquests, 
preferiblement l’oli d’oliva verge. 
La fruita seca també conté un 
50% aproximadament de  
greixos molt saludables:  
sobretot les ametlles, les nous i 
les avellanes. En podem prendre 
sovint per berenar.
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Grups d’aliments segons àpats

Esmorzar 

Productes  
farinacis (pa, 

torrades...)

Productes lactis  
(llet, iogurt, 
formatge)

Fruita fresca 

Fruita seca

Aigua

 

Dinar i sopar

 
Cereals i tubercles 
(pa, arròs, pasta i 

patates)

Oli d’oliva

Verdures

Aliments proteics 
(carn, peix, ous, 

llegums)

Fruita

Aigua com a 
beguda principal

Berenar

 
Productes farinacis, 

per exemple el 
pa, torradetes, 

coquetes d’arròs 
o blat de moro, 

bastonets de pa...

Productes lactis 
(llet, iogurt, 
formatge)

Fruita fresca

Fruita seca

Aigua

Quan surten de l’escola,  
el berenar complementa la 
resta d’àpats del dia. Amb una 
composició molt semblant a 
l’esmorzar, pot incloure diferents 
tipus d’aliments; els més 
recomanables són els productes 
farinacis (pa), els productes lactis, 
la fruita fresca i la fruita seca. 
També serà bo prioritzar com a 
beguda l’aigua, per evitar l’abús de 
sucs o altres begudes ensucrades.

L’últim àpat del dia és el sopar, 
que ha d’incloure els mateixos 
grups d’aliments que el dinar, però 
en menys quantitat: productes 
farinacis, verdura, peix, ous o carn i 
unes postres preferentment a base 
de fruita fresca.

La distribució dels grups d’aliments 
segons cada àpat la podem 
classificar de la manera següent:

Com gaudir dels àpats en família

Què hem de menjar?

Tots els aliments saludables són 
molt importants, però no tots s’han 
de menjar en la mateixa quantitat. 

Els que han de ser més abundants 
en la nostra dieta són els rics en 
hidrats de carboni (pasta, arròs, pa, 
patata, llegums) que han de ser la 
base de la nostra dieta (un 50% – 
65% de les calories que prenem).

També hem d’incloure diàriament 
una quantitat abundant de 
fruites i hortalisses (cinc racions 
al dia), a més d’oli d’oliva verge. 
Es recomana, també, incloure 
un parell de racions diàries de 
productes lactis (llet, iogurt 
o formatge), preferentment 
desnatats.

La dieta setmanal també ha de 
contenir aliments rics en proteïnes 
(carn blanca, peix, ous i llegums).
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Finalment cal ser conscients  
de la necessitat de:

○ Moderar el consum de sal, sucre, 
greixos d’origen animal, carn 
vermella, embotits, pastisseria i 
dolços, i també del menjar ràpid, 
les begudes ensucrades i els 
aperitius fregits i salats.

○ Augmentar el consum d’aliments 
rics en fibra i integrals, aliments 
mínimament processats, locals i 
de temporada. 

○ Beure aigua com a beguda 
principal.

○ Fer activitat física de manera 
habitual.

Deu consells d’alimentació

1. El creixement, cadascú al seu 
ritme.

2. Els esmorzars, saludables i 
repartits en dos torns.

3. Dinar, berenar i sopar, quin plaer!

4. De fruites i verdures, moltes més.

5. De carns i greixos animals, una 
mica menys.

6. De sal i sucre, no en cal gens.

7. L’aigua, la reina de les begudes.

8. El menjar ràpid, a qui li cal?

9. Aperitius, pastisseria i begudes 
ensucrades, a qui ajuden?

10.Moure’s una mica més,  
el millor reforç.

Com gaudir dels àpats en família



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 25

6a12 Per 
saber-ne  
més...

Educació en valors: hàbits alimentaris...

De mica en mica 
s’omple la pica. 
Idees per estalviar

A banda de les idees per evitar 
llençar menjar, que, tal com hem 
vist, també ens ajudaran a estalviar 
diners, hi ha algunes bones 
idees per ajustar la despesa en 
alimentació.

Comparar preus  
i avaluar ofertes

Sovint, per manca de temps, 
tenim tendència a fer la compra 
només en un o dos establiments, 
però si comparem preus trobem 
diferències substancials entre els 
diferents comerços. En la mesura 
que sigui possible, cal analitzar 
els preus tenint en compte 
mesures, preu per quilogram, 
relació qualitat-preu, descomptes 
addicionals... Però també cal anar 
amb compte amb les suposades 
ofertes, que al final surten cares. 

Prioritzar el més interessant

L’oferta de menjar és molt àmplia 
i hi ha algunes opcions que poden 
abaratir considerablement el cost 
de la nostra compra:

○ Comprar fruita i verdura de 
temporada, que acostuma a ser 
més bona, barata i variada.

○ Evitar els aliments processats. 
Estan pensats per estalviar 
temps, però no diners.

○ Optar per alternatives molt 
saludables i de baix cost com 
ara els ous i els llegums, com a 
alternativa a la carn i el peix. 
Introduir peix congelat o peixos 
més barats (el verat, la sardina 
i els seitons...), fruita seca més 
econòmica, com les avellanes... 

Aprofitar el temps

És bona idea aprofitar alguna 
estona lliure per cuinar i congelar 
els plats que durant la setmana no 
tindríem temps de fer. Així evitem 
el menjar ràpid o precuinat, que 
surt més car.

Una altra opció és precuinar la 
base per a alguns plats que tenim 
previst coure durant la setmana 
(fer sofregits de base, bullir l’arròs 
o els llegums, preparar salses). 
Molts d’aquests preparats, si cal, es 
poden congelar per assegurar-ne la 
conservació.

2

Educació en 
valors: hàbits 
alimentaris i 
reaprofitament 
versus 
malbaratament
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Fer cuina de reaprofitament

La primera opció serà sempre 
ajustar les racions a les necessitats 
de la família. Tanmateix, de 
vegades això no és tan fàcil i 
d’altres fins i tot ens pot interessar 
fer-ne una mica més i aprofitar 
el que sobri per a un nou plat de 
l’àpat següent. Se’n diu cuina de 
reaprofitament i consisteix a afegir 
nous ingredients a un aliment 
sobrant per fer-ne un nou plat 
igual o fins i tot més bo. Vegem-ne 
algun exemple: fer una truita amb 
la verdura sobrant i una mica de 
patata i pebrot fregit, aprofitar 
el pollastre rostit per a una bona 
amanida o unes creps, fer un 
trinxat amb la patata i la verdura 
que han quedat o fer croquetes 
amb carn o peix sobrant.

Evitar els aliments superflus

Són aliments que no ens aporten 
cap avantatge nutricional i que, 
en canvi, consumits en excés, 
tenen molts inconvenients per a 
la nostra salut i la nostra butxaca. 
Begudes ensucrades, energètiques, 
pastisseria, brioixeria, aperitius 
fregits i salats, llaminadures, etc. 
són alguns dels aliments que 
podem eliminar de la nostra llista 
sense problema. 

A casa no es llença res!

Anualment a Catalunya es mal-
baraten 34,9 kg de menjar per 
habitant, la qual cosa equival a 112 
euros per persona i any que podri-
en ser estalviats. Tot això a banda 
del cost que pot tenir el tractament 
d’aquests residus, que a Catalunya 
arriben a 262.471 tones, 151.000 de 
les quals són recollides a les llars.

Però hi ha diverses petites accions 
que podem fer per reduir aquesta 
despesa que llencem directament a 
les escombraries:

Planificar els àpats

Sovint llencem menjar perquè no 
hem calculat bé el que necessita-
ríem per als menús setmanals, i 
quan arriba el final de la setmana 
comencem a trobar menjar fet 
malbé al fons de la nevera. Per 
evitar-ho, serà bona idea fer un 
calendari dels menús que pensem 
preparar i seguidament fer la llista 
de la compra en funció d’aquests 
menús. Comprarem just el que 
necessitem i, alhora, segur que 
aquesta llista contindrà productes 
més saludables.

Evitar la seducció  
de les ofertes parany

Cal aprofitar les ofertes, però 
sempre les d’aquelles coses que 
realment necessitem, que són a la 
nostra llista i tindrem temps de 
consumir. Les ofertes parany tot 
sovint estan pensades perquè com-
prem més del que necessitem i al 
final acabem llençant-ho i tornant 
a comprar. Hem de pensar que 
qualsevol menjar llençat surt car.

També cal revisar periòdicament 
les dates de caducitat del menjar, 
per evitar que per oblit també 
l’acabem llençant.

Ajustar les racions

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

Aprofitar les sobres

Tot i planificar-se adequadament, 
moltes vegades acaba sobrant 
menjar. El menjar cuinat es pot 
aprofitar per a la carmanyola de 
la feina o en alguna bona recepta 
de reaprofitament. El que encara 
no hem fet servir i que perilla de 
caducar, el podem congelar.

Organitzar el rebost 

Molt sovint llencem menjar perquè 
ens ha quedat al fons de l’armari 
o perquè no ha estat conservat 
en les condicions adequades. 
Cal revisar periòdicament el que 
tenim al rebost i ordenar-ho de 
manera que quedi més a mà allò 
que es farà malbé abans. També cal 
llegir atentament les indicacions 
de conservació per evitar que un 
mal emmagatzematge faci malbé 
els productes. És especialment 
important ajustar la temperatura 
de la nevera (5° C a la part central) 
per afavorir la conservació dels 
aliments crus.

Educació en valors: hàbits alimentaris...



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 27

6a12 Per 
saber-ne  
més...

Educar en positiu

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

Créixer en família. Guia 6-12 anys per a les 
dinamitzadores i els dinamitzadors 
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/
Creixer-en-familia.-Guia-6-12-anys-per-a-les-
dinamitzadores-i-els-dinamitzadors

Alimentació en infants de 6 a 12 anys

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

Guia d’alimentació infantil 
 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3496/
alimentacion_de_tus_ninos.pdf

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar_i_
creixer_en_familia/habits_saludables/
alimentacio/6-12_anys/

Recomanacions de racions diàries

“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://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/
salut_alimentaria/documents/arxius/recomana_
menus_escola.pdf

Malbaratament alimentari

Com evitar el malbaratament alimentari? 
 
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/
Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_
Gestio_de_Residus/Documents/Guia_
EvitarMalbaratamentAlimentariBCN.pdf

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

Què és el malbaratament alimentari? 
http://mediambient.bcn.cat/
malbaratamentalimentari/que-es-el-
malbaratament-alimentari/

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

Som gent de profit 
http://somgentdeprofit.cat/

Col·laboració en tasques domèstiques

Test: com compartim el temps? 
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
families/usos_i_gestio_dels_temps/campanya_
compartim_el_temps/caixa_eines_intern/capsa_
eines/test_compartim_el_temps/

Piràmide de les tasques faniliars  
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_
tematics/03families/08usos_i_gestio_del_temps/
compartim_el_temps/capsa_deines/documents/03.
piramide_de_les_tasques_domestiques_.pdf

Bibliografia web d’interès

Bibliografia web d’interès
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Bibliografia web d’interès

Prevenció de trastorns de la conducta  
alimentària i l’obesitat

Els trastorns de la conducta alimentària 
http://trastornsalimentaris.gencat.cat/ca

Guia: Què li passa? 
http://www.acab.org/fitxer/683/Qu%C3%A8%20
li%20passa%20llibre%20per%20a%20
fam%C3%ADlies.pdf

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

http://www.aspb.cat/quefem/escoles/creixem-sans-
poiba.htm

Associació contra l’anorèxia i la bulímia 
http://www.acab.org/ca/

Fundació Institut de Trastorns Alimentaris  
http://www.itacat.com/fundacion-ct.html

Fundació ABBS (Prevenció anorèxia -bulímia –
obesitat  
http://www.centroabb.com

Activitat física

Activitat física, essencial per a la salut 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/
home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/
activitat_fisica/documents/activitat_fisica__
essencial_per_a_la_salut.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

Planificador de receptes 
http://va.planificador.consum.es/recetas?filtro_
tipo_plato=0&filtro_tipo_dieta=0&filtro_
estacion=0&filtro_alimento=&filtro_tipo_
comida=0&filtro_necesidades_especificas=0&filtro_
nombre=
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Bibliografia d’interés

Material videogràfic 

Bibliografia d’interès

Anguera, M., i altres. Com han de menjar els 
infants i els adolescents. Barcelona: Pagès editors, 
2013.

Basulto, J. Se me hace bola. Barcelona: De Bolsillo, 
2013.

Camps, V. Qué hay que enseñar a los hijos. 
Barcelona: Proteus Editorial, 2009.

Casabona, C. Tu eliges lo que comes. Girona: Autor-
Editor, 2014.

Comellas, M. J. Educar no és tan difícil.  
Vic: Eumo, 2014.

El joc de la piràmide alimentària de NAOS  
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/juegos/
juegoPiramide.html

Faber, A., i Mazlish, E. Com hem de parlar perquè 
els fills escoltin i com hem d’escoltar perquè els fills 
parlin. Médici, 2013. ISBN: 9788497991278.

González, C. Mi niño no me come. Consejos para 
prevenir y resolver el problema. Temas de Hoy, 2012. 
ISBN 9788484608868.

Rapley, G., i Murkett, T. El niño ya come sólo. 
Consiga que su bebé disfrute de la buena comida. 
Médici. 2012. ISBN: 9788497991131.

Thió, C. M’agrada la familia que m’ha tocat.  
Educar els fills en positiu. Vic: Eumo, 2013.



ÀPATS 
EN FAMÍLIA

Pàgina 30

6a12 Per  
saber-ne  
més...

Més informació

0a2 2a6 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




