
 

 

Guia didàctica: Fes una dieta per... 

 

Objectius 

Fer una dieta per a diferents personatges coneguts pels alumnes. 

Descripció i potencial 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. 
 
El potencial d’aquesta activitat, que hem dut a terme molts anys, recau en el fet que els alumnes 
no han de fer molts càlculs per dissenyar una dieta per a un individu. Altres vegades que hem 
proposat dissenyar o analitzar una dieta (del mateix alumne), aquests han trobat complicat  el fet 
de consultar les taules nutricionals i calcular la quantitat d’un cert aliment que forma part d’un plat. 
El resultat és que el procés els resulta laboriós i això no facilita assolir els objectius didàctics. 

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.  
 
Pauta de realització de l’activitat: 
 
1r) 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.  
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2n) 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. 
 
3r) Cada alumne ha d’escollir un esmorzar, un dinar, un berenar i un 
sopar adequat al seu personatge. En aquest punt pot ser necessari 
repartir el document fitxa 0 alumne funcions aliments (hi ha una taula amb 
el resum dels components dels aliments i de les seves funcions) si creiem 
que els alumnes la necessitaran per a fer l’elecció dels àpats. Aquest full 
també es pot donar plastificat i recollir-lo en acabar l’activitat per a 
reutilitzar-lo. 
Per fer l’exercici més visual, nosaltres fem marcar en colors diferents els 
àpats escollits. L’esmorzar en groc, el dinar en vermell, el berenar en blau 
i el sopar en verd. Aquests colors corresponen al fons de les fitxes dels 
menús que hem plastificat (veure la fotografia anterior) 
 
 
4t) Es reparteixen les fitxes plastificades dels àpats i els alumnes han 

d’anar omplint les columnes del seu personatge respecte a 
l’energia, glúcids, proteïnes...amb les dades de les fitxes. A 
cada columna comencen pintant en color groc els valors de 
l’esmorzar, a continuació afegeixen en vermell els valors del 
dinar, en blau el berenar i en verd el sopar. Els quadres 
pintats indicaran la suma de tot el dia. 
 
 
 
 

 
5è) Per a fer l’anàlisi de la dieta, es reparteix a cada alumne el document Fitxa 2 alumne anàlisi 
de la dieta. Sobre aquest full l’alumne ha d’anar marcant amb una creu aquelles frases que 
s’ajusten al resultat de la dieta que han dissenyat pel seu personatge. Al final, el conjunt de totes 
les creus ens mostrarà una radiografia de l’adequació de la dieta al personatge. Nosaltres 
demanen que es redacti un petit text amb la conclusió de la dieta dissenyada. Aquest text es pot 
llegir mentre es fa la posada en comú i, si el professor ho considera oportú, es pot recollir i 
corregir. 
 
Algunes consideracions pràctiques. 
 

• Abans de fer l’activitat hem de recordar als alumnes que portin llapis dels quatre colors. 
• Evidentment que els colors de les cartolines poden ser diferents, o es pot fer en blanc i 

negre. 
• Si es treballa amb moodle, es poden penjar els documents dels alumnes i afegir una tasca 

per a enviar l’anàlisi de la dieta. 
• Passat els anys els personatges segurament s’hauran de canviar; nosaltres vam començar 

amb l’Stoichkov, la Judith Mascó, en Paco Lobatón... 
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