
 

 

Fes una dieta per... 

 

Objectius 

Fer una dieta per a diferents personatges coneguts pels alumnes. 

Descripció de la proposta 

Es presenten cinc personatges més o menys coneguts pels alumnes (Obèlix, una iaia, en Xavi 
Hernández, l’Andreu Buenafuente i l’Emma Watson) amb requeriments nutricionals diferents. Els 
alumnes han de dissenyar una dieta per a cada personatge escollint entre cinc àpats diferents que 
es proposen en el mateix document. 
En acabar, i amb l’ajut d’un altre document, l’alumne ha de fer una anàlisi de la dieta que ha 
proposat: dèficits i excés d’alguns components amb les conseqüències que poden comportar. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat s’ha realitzat amb alumnes de 3r d’ESO durant dues hores. En la primera sessió 
els alumnes han escollit els àpats i han fet la suma del diferents principis immediats al llarg del dia 
(fitxa 1 dels alumnes). Com hi ha cinc personatges diferents, no tots els alumnes de la classe fan 
el mateix personatge. 
La segona sessió s’ha dedicat a fer l’anàlisi de la dieta amb el suport de la fitxa 2 de l’alumne i a 
fer la posada en comú en la classe per comprovar que cada un dels personatges necessitava una 
dieta diferent. També té com a objectiu reforçar les conseqüències que pot comportar una dieta no 
equilibrada. 
L’anàlisi final que els alumnes han d’escriure es pot corregir per part del professorat i avaluar-lo.  

Recursos emprats 

Abans de fer l’activitat el professor ha de preparar les fitxes dels menús (arxiu Fitxa professor 
menús.docx). Nosaltres hem enganxat cada àpat en una cartolina de color diferent i l’hem 
plastificat. Tenim diverses còpies (10 jocs)  per tal que vagin passant pels alumnes a mida que les 
necessiten. El fet de plastificar-les permet guardar-les per un altre grup i per altres anys.  
A classe es reparteixen de forma aleatòria una fotocòpia de cada personatge a cada alumne (les 
cinc fitxes 1 de l’alumne). Llegim en veu alta la presentació dels cinc personatges per veure que 
tenen tipologies i activitats diferents i, per tant, els caldrà un menú diferent 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta activitat ha estat dissenyada per a alumnes de 3r de l’ESO.  

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
Fitxa professor menús 
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Guia didàctica 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
 
Fitxa 0 alumne funcions aliments (optativa) 
Fitxa 1 alumne Obèlix 
Fitxa 1 alumne Martina 
Fitxa 1 alumne Xavi 
Fitxa 1 alumne Buenafuente 
Fitxa 1 alumne Emma 
Fitxa 2 alumne anàlisi dieta 

 
 

Autoria 

Activitat dissenyada per l’Albert Tintó i adaptada a l’ARC per l’Elena Gayán. 
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