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L’alimentació en l’adolescència 

 
 
 
 
 
 
Objectius 

  
• Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual per 

aprendre en la cerca i l’elaboració d’informació, i en la transformació dels 
coneixements.  

• Utilitzar amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i 
comunicació.  

• Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o 
audiovisualment, de manera coherent i adequada, adoptant una actitud 
respectuosa i de cooperació. 

 
Descripció de la proposta 

  
Webquest que se centra en un eix transversal: l’educació per a la salut. 
Tracta de la dieta saludable per a un/a adolescent i dels trastorns 
alimentaris.  
 
Es parteix del treball cooperatiu i de l’ús de les noves tecnologies per a la 
cerca d’informació i per a la presentació en l’exposició oral. L’alumnat 
participarà de forma activa i reflexiva en el propi aprenentatge i en el dels 
altres. 
 
Recursos emprats 

 
S’utilitza la webquest i tots els enllaços que s’hi faciliten. També es farà ús 
de processador de textos (Word), correu electrònic i Power Point. Es 
facilitaran a l’alumnat les graelles d’avaluació i autoavaluació. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
La proposta didàctica que es fa des d’aquesta webquest pot ser utilitzada en 
diferents àrees com, per exemple, llengua catalana, tutoria, ciències naturals 
o tecnologia.  
Quant a l’agrupament de l’alumnat és aconsellable treballar en grups de tres, 
com s’indica. Si els grups són espontanis, aleatoris o formats pel professor/a 
dependrà de les característiques del grup o del que pretengui el/la docent. Es 
recomana que sigui el/la professor/a qui els formi per tal d’equilibrar 
nois/es, nouvinguts/des i alumnes autòctons/es, diferents nivells 
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acadèmics...  
Cal que l’alumnat conegui els criteris i eines d’avaluació. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
És adient sobretot per a aquells grups on s’ha detectat alguna conducta de 
risc en l’alimentació, o bé on hi ha algú amb algun tipus de trastorn 
alimentari.  
Es pot utilitzar també a 2n d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es pot utilitzar en un eix transversal d’educació per a la 
salut.  
 
Documents adjunts 

 
 
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=3879&id_pagina=1  
 


