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JO, VIDA SANA: APRENENT SALUT 

 
En el darrers anys, els mitjans de comunicació s'han 
fet ressò de nombroses notícies relacionades amb 
l'obesitat i el sobrepès. Espanya ha aconseguit el lloc 
número 3 del rànquing europeu sobre l’obesitat i el 
sobrepès infantil. A grans trets, els principals 
causants són la dieta desequilibrada i el 
sedentarisme. Vida sana: Aprenent Salut neix de la 
voluntat d’educar als més petits sobre les pautes 
alimentàries, d’higiene i d’activitat física que tota 
persona a de seguir per a evitar possibles malalties.   
 
Està desenvolupat en base a tres línies d’actuació: 
1/. Alimentació saludable 
2/. Hàbits saludables 
3/. Entorn saludable 
  

Objectiu:  
El programa s’ha dissenyat d’acord amb l’edat a qui 
va dirigida l’acció i amb uns objectius que es 
pretenen assolir de: 

 Informació 

 Prevenció 

 Conscienciació 
 
L’activitat consta en:  

 Part teòrica: Explicació de la importància de 

l’alimentació sana i equilibrada, del hàbits 

higiènics i de respecte a l’entorn a partir de la 

piràmide dels aliments i nformar sobre les 

malalties associades a una dieta 

desequilibrada. 

 

 Part pràctica: Els/Les alumnes podran 

elaborar postres saludables i divertits fent 

formes amb les fruites.  

 
Activitats complementàries 

 Concurs fotogràfic sobre els plats que els 
propis menuts realitzaran en el 
programa. 

 
S’adreça a: 

 Alumnes de cicle inicial  

 No obstant, les activitats són susceptibles 
de canvis segons la edat. 
 

Temporalització:  
Entre 1 i 2 hores. Podent-se adaptar segons la 
disposició horària del centre. 
 
Recursos : 

Humans 

 Monitor (Entitat) 

 Responsable del grup-classe (Escola) 
Materials:  

 Material didàctic (Entitat) 

 Ingredients per a l’elaboració dels 
plats (Entitat) 

 Ordinador i Projector (Escola) 
 
Procediment d’inscripció 

1. Contactar amb la coordinadora del 
programa per fixar la data 

2. Complimentar el butlletí d’inscripció 
3. Signar el conveni de col·laboració 

 
 

Els Centres que vulguin col·laborar en fer possible la 
continuïtat del programa escolar, ”JO, VIDA SANA” 
de la Xarxa Solidària poden fer les seves donacions 
al compte corrent número: 

 
2100 0581 71 0200310082  (La Caixa) 

 


