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◗ Utilitzar correctament la cullera, 
la forquilla i el tovalló. 

◗ Seguir l’ordre dels plats.

àrea del coneixement 
i de capacitats intel·lectuals
◗ Reconèixer els noms dels dife-
rents aliments.

◗ Comprendre el concepte de me-
sura en el menjar.

◗ Entendre el perquè de la higiene 
abans, durant i desprès de dinar.

◗ Conèixer la importància que té 
per la salut menjar de tot i de ma-
nera equilibrada.

àrea afectiva, 
actituds i valors
◗ Acceptar bé tots els aliments.

◗ gaudir del menjar, acceptar bé 
tots els aliments i interessar-se per 
la diversitat de sabors, preparaci-
ons i orígens.

◗ Expressar afecte vers els com-
panys i companyes, els monitors/
es. 

◗ Iniciar actituds d’autocontrol.

Afavorir la relació entre els infants 
d’una manera afectiva.     

◗ Viure d’una manera positiva 
l’hora de dinar.

Amb aquesta intenció es va impul-
sar el programa EduNatura.

EduNatura és d’una eina multimè-
dia creada i pensada específica-
ment com a element interactiu per 
totes les parts implicades en el ser-
vei de menjador (escola, famílies, 
infants i equip de monitors/ores). 
Aquesta web està animada per 
l’Edu Natura i el Xef, dos perso-

educadors preocupa, sobretot, que 
tots aquests trastorns físics van su-
mats a trastorns psicològics pro-
vocats per la discriminació social 
i la dificultat de relacionar-se amb 
els altres. El treball preventiu que 
es fa,  en aquest sentit, als menja-
dors escolars és vital.

Posar molta cura en el treball 
d’hàbits saludables i la bona 
alimentació dels nens i nenes 
és primordial, però també el fet 
de tenir present les necessitats 
d’esbarjo i l’activitat física. El 
plantejament organitzat durant 
el curs d’una gran varietat d’ac-
tivitats  ajuda a treballar temes 
socials i de relació així com el 
treball físic i lúdic. ■

natges que ajuden a explicar als in-
fants els diferents tipus d’aliments, 
la seva composició i els avantatges 
d’una dieta equilibrada. Per assolir 
aquests objectius, els infants poden 
entrar a alguns dels cinc territoris 
de l’Illa dels Aliments, on troba-
ran les diferents explicacions dels 
personatges, així com alguns jocs 
senzills que ajudaran a la interio-
rització d’aquestes.

L’obesitat pot arribar a derivar en 
malalties cròniques, però com a 
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l ’obesitat infantil és el pro-
cés metabòlic en el qual es 
produeix una acumulació 

excessiva de greix en relació al 
promig normal que correspon a 
cada nen/a segons la seva edat, 
sexe i alçada. per entendre’ns: 
l’obesitat apareix perquè la in-
gesta d’aliments energètic supera 
la seva despesa i els excedents es 
van acumulant en l’organisme com 
a teixits greixosos.

Els canvis alimentaris i les noves 
formes de vida, amb més sedenta-
risme, són les causes principals de 
l’increment de l’obesitat infantil, 
tot i que no són les úniques. Els 
canvis demogràfics i culturals, 
l’augment de les famílies mono-
parentals, la reducció del nombre 
de germans... també són aspectes 
que predisposen a l’aparició de 
l’obesitat i els mals hàbits de salut.

Diversos informes confirmen que 
ja en els 2010 hi havia a l’Europa 
mediterrània el 35% d’infants i 
adolescents obesos, en comparació 
al 20% dels nens del nord d’Euro-
pa. Pel que fa als nens/es espanyols 
estem parlant d’uns 18%, i la xifra 
és una mica inferior a Catalunya.

Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, i amb el compromís en 
els menjadors escolars s’enfoca 
aquesta alarma social cap a la 
prevenció. El temps de migdia és 
un espai educatiu que engloba un 
temps de dinar i un temps d’esbar-
jo dins la pausa de les classes del 
matí i les de la tarda, això supo-
sa una combinació entre l’acció 
d’alimentar-se i un espai de lleure 
actiu promotor d’activitat física i 
saludable.  

En el plantejament educatiu de 
prevenció de l’obesitat, es treballa 
amb els següents objectius:

àrea psicomotora,  
d’hàbits i d’habilitats 

◗ Menjar de tot i amb un ritme 
correcte.

◗ Discriminar els sabors diferents.

◗ Rentar i eixugar-se bé les mans 
correctament, utilitzant aigua, sabó 
i paper d’assecar mans, abans i 
després de dinar i desprès de les 
activitats.

◗ Rentar-se les dents correctament.

◗ Controlar la postura correc-
ta a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena i mantenint-se 
asseguts.

Carles Ariza
Servei d’avaluació i mètodes 
d’intervenció
agència de Salut pública de barcelona

Un de cada tres nens o nenes entre 6 i 9 anys, en el nostre en-
torn, pateix sobrepès o obesitat, segons dades de l’estudi ENKID 
(2000). Davant d’aquesta realitat, l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona està realitzant un projecte de prevenció en la població 
infantil de Barcelona. Aquest projecte de Prevenció de l’Obesi-
tat Infantil a Barcelona (Projecte POIBA) inclou una intervenció 
multicomponent amb accions a l’aula, en els espais de l’activitat 
física, un taller per a les famílies i un control de les mesures de 
l’entorn relacionades amb l’alimentació i espais d’activitat física 
en els centres escolars implicats. 

En el context del programa de l’aula, “Creixem Sans”, s’incorporen 
vídeos, jocs didàctics i activitats per a les famílies d’“Edu Natura”, 
programa de la Fundació Catalana de l’Esplai, que també s’ava-
luaran amb el conjunt de la intervenció.

programa “Creixem Sans”

EduNatura i Xef són els personatges que ajuden a explicar els diferents tipus d’aliments als infants

“Edunatura”impulsa hàbits 
saludables als menjadors escolars

EduNatura implica 
infants, escola,  

monitors/es i família

La situació econòmica 
t’ha fet retallar les 
activitats extraescolars?

Eva Casaramona
37 anys
Una nena de 10 anys 
i un nen de 3 
Sant joan despí

només en fa una 
Malauradament, si. A casa 
sempre hem cregut que les 
activitats extraescolars son el 
complement perfecte per a 
l’educació. Per això, la meva 
filla des dels 3 anys sempre ha 
fet un munt d’activitats extra-
escolars. Avui dia, només en fa 
una, perquè s’han transformat 
en una despesa insostenible. 
Tinc fe que aquesta situació 
millorarà, i li podré oferir allò 
que en un passat va tenir i ara 
no li puc donar.

Txema Sánchez 
40 anys 
dos nens de 8 i 2 anys 
piera 

Comptem amb la iaia
Porto dos mesos a l’atur, i 
evidentment la situació fa re-
plantejar-se retallar en tot allò 
que no és imprescindible. No 
obstant, l’educació dels nos-
tres fills és una aposta per a 
nosaltres; en el cas del gran 
volem que continuï anant a 
l’escola de música, que és 
l’activitat extraescolar que 
realitza. Donat que no és una 
activitat gratuïta, rebem l’ajuda 
de la iaia que ens subvenciona 
aquest aprenentatge.

Maria del Mar 
Rastrojo
34 anys
Una nena de 6 anys
El prat de Llobregat

tinc una beca
Vaig demanar una beca perquè 
m’és imprescindible que la nena 
faci activitats extraescolars, ja 
que treballo. Ara, l’esplai, el 
Grup Infantil Sant Cosme, la 
recull cada tarda a l’escola i 
després fa activitats a la ludo-
teca, preparen disfresses, fan la 
castanyada... La nena està molt 
contenta i jo també.  

Els pares i les mares 
diuen la seva

opinió

El treball preventiu 
als menjadors  

escolars és vital
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