Nom ____________________________

El desdejuni a casa i a l’escola.
El desdejuni és una de les menjades
importants del dia. És tan important
que alguns estudis conclouen que un
desdejuni inadequat pot estar
relacionat amb diversos problemes
de salut presents i futurs, i amb el
rendiment escolar baix.
Uns altres estudis ens alerten també que, entre un 10-15% de joves no desdejunen o ho fan
insuficientment, xifra que arriba al 30-35% quan són adolescents!
Descobrix en la presentació de Genially “ El desdejuni a casa i a l’escola” si ja desdejunes bé i per què
és tan important

Hora de carregar bateries / I tu, ja desdejunes bé?

Nom ____________________________

Treball individual
1 _ El desdejuni complet. Comprensió lectora.
2 _ Distribució d’energia durant el dia. Autoavaluació.

1 _ El desdejuni complet. Comprensió lectora.

Tenint en compte el que has llegit en la presentació de Genially, toca vore si ha quedat tot clar i,
sobretot… saber si ja desdejunes bé.
Respon verdader o fals a les següents afirmacions de l’enquesta de Google Forms “Hora de carregar les
piles” i després posa les teues respostes en comú amb la resta de la classe.

2 _ Distribució d’energia durant el dia. Autoavaluació.

El cos necessita energia durant tot el dia i l’obté mitjançant una dieta saludable.

En la presentació de CANVA Cada quant
de temps carregues tu les piles? tens
informació sobre quins aliments aporten
energia i com es distribuïxen les
necessitats d’energia en cada menjada.

Hora de carregar bateries / I tu, ja desdejunes bé?

Nom ____________________________

Una vegada vist el vídeo, què et sembla si avalues com carregues tu les piles? Completa la fitxa
següent des del teu dispositiu i esbrina-ho. Ànim!

*Els resultats d’esta autoavaluació individual serviran per al debat que plantejarem després:
“Dejunadors vs. desdejunadors”

Hora de carregar bateries / I tu, ja desdejunes bé?

Nom ____________________________

Treball en equip
1 _ Un desdejuni complet i saludable per a cada dia de la setmana. Recerca:
2 _ Dejunadors versus desdejunadors. Debat

1 _ Un desdejuni complet i saludable per a cada dia de la setmana. Recerca:

Perquè l’alimentació siga saludable ha de ser variada i equilibrada. Este criteri s’aplica a qualsevol
menjada del dia. De la mateixa manera que al migdia no menges sempre els mateixos aliments, en el
desdejuni a casa i a l’escola és important variar. Cada dia cereals i entrepà d’embotit… és molt avorrit!
Vos proposem que treballeu en equip per a investigar quins aliments podeu desdejunar a casa i a
l’escola.
Després haureu d’organitzar un calendari de desdejunis per a tota una setmana (de dilluns a
diumenge) tenint en compte el que heu aprés en les activitats individuals.
Al final, cada equip presenta a la resta el seu calendari de desdejunis, que poden pujar al blog del
centre escolar per a promoure els desdejunis complets i saludables en totes les aules.
Per a fer-ho, podeu utilitzar una plantilla com la que vos proposem en este enllaç de CANVA.

2 _ Dejunadors versus desdejunadors. Debat

Vos proposem un debat molt interessant. A partir de l’autoavaluació que han fet en l’activitat
individual número 2, heu d’organitzar-vos en dos grups. D’una banda, els que desdejunen a casa i,
de l’altra, els que desdejunen poc o res; intentarem que el nombre d’integrants estiga més o menys
compensat.

Hora de carregar bateries / I tu, ja desdejunes bé?

Nom ____________________________
Una vegada dividits, cada grup generarà els arguments que després haurà de defensar en el debat,
basant-se en els coneixements que té sobre alimentació saludable.
Vos proposem que poseu en comú la informació i genereu els arguments en les qüestions que vos
plantegem a continuació:

Hora de carregar bateries / I tu, ja desdejunes bé?

