
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓ TRÍPTIC TALLERS ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA: 
 
VIDA SALUDABLE = bona alimentació + activitat física moderada 
 
Alimentació sana:  
- Una alimentació equilibrada implica una aportació de nutrients adequats en 

quantitat i qualitat a les necessitats de l’organisme.  
- L’OMS recomana que del total de l’energia ingerida, un 50-55% sigui aportat per 

el hidrats de carboni, un 30-35% per lípids o greixos i un 12-15% per les 
proteïnes 

- Una alimentació equilibrada implica menjar de tot, amb la quantitat adequada. 
No es pot eliminar cap grup de nutrients. 

- S’han de realitzar 5 àpats al dia, evitant picar entre hores. L’esmorzar i el mig 
matí són els àpats més importants del dia. 

- Preferir sempre els aliments naturals davant els processats o envasats 
- És important beure aigua durant tot el dia, encara que no tinguem set. 
- Hi ha alternatives a la carn per menjar proteïna: peix, llegum i ous també són 

aliments proteics. 

Text a càrrec de: Àstrid Barqué

VIDA SALUDABLE =

ALIMENTACIÓ i
ACTIVITAT FÍSICA:

bona alimentació
+

activitat física moderada

bona alimentació
+

activitat física moderada
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Piràmide de l’activitat física
a la infància i a l’adolescència

Poca

3-5 cops a la setm
ana

Cada dia 30 m
inuts

1 hora

Aquest material ha estat elaborat pel Departament de Salut
i per la Secretaria General de l'Esport del Departament de
la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

Alimentació sana: 

· Una alimentació equilibrada implica una aportació de nutrients adequats 
en quantitat i qualitat a les necessitats de l’organisme. 

· L’OMS recomana que del total de l’energia ingerida, un 50-55% sigui 
aportat per hidrats de carboni, un 30-35% per lípids o greixos i un  
12-15% per proteïnes.

· Una alimentació equilibrada implica menjar de tot, amb la quantitat 
adequada. No es pot eliminar cap grup de nutrients.

· S’han de realitzar 5 àpats al dia, evitant picar entre hores. L’esmorzar i el 
mig matí són els àpats més importants del dia.

· Preferir sempre els INFORMACIÓ aliments naturals davant els processats o 
envasats

· És important beure aigua durant tot el dia, encara que no tinguem set.

· Hi ha alternatives a la carn per menjar proteïna: peix, llegum i ous també 
són aliments proteics.

· Hi ha molts tipus de cereals que és poden menjar més enllà de la pasta i 
l’arròs: el bulgur, la polenta de blat de moro, cous-cous, mill...

Activitat física moderada:

· És recomanable fer 30min al dia d’activitat física: pujar escales, passejar 
amb bicicleta, ballar, jugar a pilota…

· És recomanable dedicar unes 3h a la setmana  la pràctica esportiva: 
futbol, bàsquet, atletisme, natació, …

· L’activitat física ens ajuda a sentir-nos amb més energia, a reduir l’estrés i 
dormir millor.

· Fer activitat física també ens ajuda a relacionar-nos amb els altres i a ser 
més alegres.

· L’activitat física ena aporta beneficis a la salut:
- redueix el risc de malalties del cor, diabetis i hipertensió
- ajuda a mantenir les artèries flexibles el sistema nerviós en forma.
- enforteix els músculs, els ossos i les articulacions.
- ajuda a prevenir i tractar l’excés de pes.


