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Food for you! 

 
 
 

Objectius (*) 

  
Conèixer els grups dels aliments I col�locar-los a la piràmide. 
Saber donar consell sobre una dieta equilibrada 
Reconèixer la influencia de la cultura i la religió en les diferents dietes 
Saber escriure els passos d’una recepta ordenadament  
Promoure la intereacció a partir del treball de grup 
Comprendre les idees principals en un document vídeo 
Saber navegar per internet per trobar la informació adequada 
Saber utilitzar recursos TIC per organitzar i presentar la informació. 
 

Descripció de la proposta (*) 

  
En aquesta unitat l’alumnat aprendrà  sobre el tema dels aliments des de 
diferents angles. Descobriran els grups dels aliments i la seva classificació. 
També sabran reconèixer una dieta equilibrada I aprendran a calcular el RDA i 
el nombre de calories d’un menú .  

La unitat aprofundeix en la influencia de les cultures i la religió en les 
tradicions culinàries. 
Al final de la unitat l’alumnat dissenyarà i prepararà una recepta. 
 
Recursos emprats (*) 

 
Dossier, worksheets, grids, treasure hunt, flash cards, PowerPoint, 
food pyramid, board game, counters, dice, Burger King’s nutrition grid, 
blue tack. 

 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
Aquesta unitat es pot fer en unes 7 sessions de classe. 
La proposta inclou un Jigsaw reading (lectura cooperativa) i una cacera del 
tresor. 
Al final de la proposta l’alumnat haurà de fer una presentació oral en gran 
grup.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Comprendre I resumir textos en diferents formats. 
Expressar idees i coneixements previs. 
Donar opinions I consells.  
Establir relacions de causa-efecte relacionades amb els costums alimentaris. 
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Comprendre diàlegs produïts per gent nativa de la llengua estrangera. 
Calcular percentatges. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
A l’alumnat del primer cicle d’ESO 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Interrelació entre les àrees de matemàtiques, anglès i ciències.  
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat: dossier en pdf 
 
- Material de treball per al professorat: dossier en pdf 

 
 


