
Nutrició i mates

Objectius 

1. Aprendre uns coneixements bàsics sobre nutrició 

2. Saber interpretar les taules nutricionals que hi ha en les etiquetes dels aliments que comprem.

3. Calcular i analitzar les calories i els nutrients dels aliments que mengem.

4. Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca.

5. Tenir un pensament crític sobre la nostre alimentació.

Descripció de la proposta 
Projecte on a partir d’uns conceptes bàsics sobre nutrició, que s’expliquen prèviament, aprenen a 
interpretar  les taules nutricionals que hi ha en qualsevol producte alimentari i a calcular calories i 
nutrients utilitzant conceptes matemàtics.

Aspectes didàctics i metodològics 
Activitats pensades per grups cooperatius i l’avaluació serà formadora i continua.  Les  activitats
que es fan son:  buscar informació per internet, calcular i experimentar amb aliments. 

Recursos emprats 

– Ordinadors per buscar informació a internet.

– Calculadores

– Material específic que es necessita per fer les pràctiques 1 i 2

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Continguts, processos que es treballen de forma destacada 

CONTINGUTS
- Raonament proporcional.

- Magnituds i mesura.

- Els aliments. Tipus de nutrients: constructors, reguladors i energètics.

- Eines d’edició de documents de text, presentacions i dades numèriques.

- Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 6è de primària – 1r d'ESO , però a la resta de cursos de secundària es podria treballar com un 
projecte transversal, ja no pels conceptes de l'àmbit  matemàtics, sinó per la resta de 
competències

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn.
Matemàtiques, Coneixement del medi i valors i competència digital 

Documents adjunts
Document explicant tipus de nutrients .
Activitats 1, 2 i 3
Pràctiques 1 i 2
Els documents serveixen tant pels alumnes com pels professors/es

.
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