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Greix baix – opcions sanes! 
 
Objectius  
 

• Llegir i interpretar correctament la informació nutricional de diferents 
productes alimentaris. 

• Comparar objectivament els autoanomenats “aliments sans” amb els 
”aliments ordinaris” 

• Comentar i valorar els mètodes de “marketing” utilitzats per vendre 
certs productes.  

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
Continguts 

• Relació entre la presència d’alguns nutrients (sobretot glúcids, lípids i 
sodi) a la dieta i l’estat de salut de les persones.  

 
Competències 

• Competències generals. 
o Competència comunicativa lingüística 
o Tractament de la informació i competència digital 
o Competència social i ciutadana 

• Competències pròpies de la matèria 
o Competència en indagació i experimentació 
o Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 

físic 
Processos 

• Recollida de dades (per Internet o a les botigues de queviures i 
supermercats) i comparació d’aquestes.  

• Exposició i discussió de les dades recollides 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de Biologia de 2n de Batxillerat. 
 
Recursos emprats 
 
Ordinadors, Internet 
 
Temporització 
 
- Treball previ com a deures: buscar la informació ja sigui anant a algun 
supermercat, ja sigui buscant-la a internet 
 
- 1 hora a l’aula per fer contestar el qüestionari i fer la discussió posta en 
comú 
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Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 

• Es pot fer que treballin per grups. Fins i tot, cada grup es pot 
especialitzar en algun tipus d’aliment: iogurt, margarines i mantegues, 
galetes ... 

• Després es pot fer una exposició dels resultats obtinguts. 
• També es podria demanar a l’alumnat, que es fessin treballs més 

extensos, comparant i comprovant si l’etiquetatge respon a les 
normatives vigents. 

 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Si es vol consultar els portals d’Internet, caldrà disposar d’ordinadors per a 
l’alumnat. 
 
Documents adjunts 
 

• Greix baix - opcions sanes!_alumnes.pdf 
• Greix baix - opcions sanes!_guia didàctica.pdf 
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