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❑ Un dels pilars fonamentals per mantenir-nos sans és la realització

d’activitat física de manera regular, com a mínim 30 minuts diaris, cinc

dies a la setmana. Aquesta activitat combinada amb una alimentació

sana milloren la nostra qualitat de vida.

1. INTRODUCCIÓ



❑ Menjar no és només nodrir-se. L’acte de menjar respon a una triple demanda:

1) Fisiològica: que representa el component energètic.

2) Psicològica: que correspon al component afectiu i emocional (plaer, preferències, 

aversions, etc.).

3) Sociocultural: ja que a través de l’alimentació ens identifiquem amb el col·lectiu i 

l’àmbit cultural del qual formem part. Menjar és, en definitiva, a més d'un 

comportament biològic un acte social i profundament psíquic.

1. INTRODUCCIÓ

❑ Una alimentació equilibrada consisteix en

un 55% d'hidrats de carboni, un 10% a 15% de

proteïnes i un 30% a 35% de greixos (percentatge en

referència a l'energia total ingerida).



2. ELS NUTRIENTS

2.1 Els hidrats de carboni:

❑ Són la principal font d’energia de l’organisme humà i estan en

quasi tots els aliments.

❑ 1gram equival a 4kcal.

❑ Tipus:

- Simples o d’absorció ràpida.

- Complexos o d’absorció lenta.



2. ELS NUTRIENTS

2.1 Els hidrats de carboni:

❑ Tipus:

- Simples o d’absorció ràpida: n’obtindrem energia al cap de pocs

minuts d’haver-los ingerit. Exemples: sucre de taula, mel, fruita

seca, fruita, almívars, sucs de fruita, melmelada, codonyat,

xocolata, galetes, barretes energètiques, begudes ensucrades, gels

de glucosa.



2. ELS NUTRIENTS

2.1 Els hidrats de carboni:

❑ Tipus:

- Complexes o d’absorció lenta: necessiten un digestió més

perllongada per tal de ser utilitzats. Exemples: pa, arròs, pasta,

patates, llegums, cereals, blat de moro... Aquests són els més

recomanables en la dieta del dia a dia d’un esportista.



2. ELS NUTRIENTS

2.2 Els greixos:

❑ Tenen una funció energètica i estructural.

- Són el nostre rebost, l’energia que necessitem cada dia.

- Ens aïllen de les baixes temperatures.

- Necessaris perquè el cos funcioni , funció estructural i

aguanten els nostres òrgans.

❑ 1 gram equival a 9kcal.

❑ Tipus:

- Saturats

- Insaturats

- Trans



2. ELS NUTRIENTS

2.2 Els greixos:

❑ És necessari menjar greixos, però no s’ha d’abusar, perquè

s’acumulen el cos en forma de grassa i són difícils d’eliminar.

❑ No tots el greixos són iguals ni la seva presència en fa nostra dieta ha

de ser la mateixa.

❑ La dieta dels països desenvolupats conté un excés de greixos i és

perillós perquè podem tenir algunes malalties com el colesterol.



2. ELS NUTRIENTS

2.3 Les proteïnes:

❑ Constitueixen l’element estructural bàsic de totes les cèl·lules del cos.

❑ Mantenen i reparen els teixits.

❑ Paper important en la producció d’enzims metabòlics i digestius.

❑ Participen en els mecanismes de defensa ja que formen part de

l’estructura dels anticossos del sistema immunitari.

❑ 1 gram equival a 4kcal.

❑ Tipus:

❑ Alt valor biològic (aminoàcids essencials):

origen animal.

❑ Baix valor biològic: origen vegetal.



2. ELS NUTRIENTS

2.4 Les sals minerals:

❑ Són necessaris per a la l’elaboració de teixits, síntesis d’hormones i

en la major part de les reaccions químiques en les quals intervenen

els enzims.

❑ Alguns tenen fins terapèutics.

❑ Es divideixen en tres grups:

❑ Macroelements: sodi, potassi, calci,

fòsfor i magnesi, cloro i sofre.

❑ Microelements: ferro, fluor, yode, etc..

❑ Oligolements: silici, níquel, crom, etc..



2. ELS NUTRIENTS

2.5 Les vitamines:

❑ Són substàncies orgàniques essencials per l’organisme.

❑ El nostre cos no les crea de manera natural en quantitats suficients.

❑ Tenen funcions regenadores, participant en reaccions químiques

essencials per mantenir les funcions vitals.

❑ Hi ha 13 vitamines, que es classifiquen en dos tipus:

❑ Liposolubles: A, D, E i K.

❑ Hidrosolubles: B i C.



2. ELS NUTRIENTS

2.6 L’aigua:

❑ És el principal component del nostre organisme. Constitueix el 65 –

70% del nostre cos.

❑ Transporta els nutrients que necessita per créixer.

❑ Contribueix al funcionament correcte de l’organisme.

❑ Regula la temperatura corporal.

❑ Cal beure entre 1 i 2 litres diàriament.



3. DIETA EQUILIBRADA

❑ Quantitat i qualitat dels aliments:

❑ Hidrats de carboni: 55% a 60%

❑ Greixos o lípids: 30% a 35%

❑ Proteïnes: 10% a 15%

❑ Piràmide alimentària



4. PIRÀMIDE DE L’ACTIVITAT 

FÍSICA

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/Documents/piramidefisica2016.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/Documents/piramidefisica2016.pdf


5. IMC

❑ L’índex de massa corporal (IMC) ens indica en valors generals l’estat

físic del nostre cos.

❑ S’obté a partir del pes en quilos i l’alçada en metres al quadrat.

Calculadora massa corporal: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-

saludable/alimentacio/alimentacio_i_malalties/obesitat/calculadora_de_m

assa_corporal/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/alimentacio_i_malalties/obesitat/calculadora_de_massa_corporal/


6. METABOLISME

❑ Conjunt de reaccions químiques que es produeixen a l’interior de les

cèl·lules:

❑ Reaccions catabòliques

❑ Reaccions anabòliques

❑ Metabolisme Basal:

- Defineix el consum mínim

d’energia per a mantenir les

funcions vegetatives.

Dones: MB =(10 x pes en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edat en anys) - 161

Homes: MB = (10 x pes en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edat en anys) + 5



7. DIETES MIRACLE

❑ Es tracten de programes d’alimentació s’intenta perdre pes de forma

molt ràpida i que comporten riscos per a la salut. Aquests produeixen un

efecte retroactiu i contrari. Moltes es basen en:

❑ Eliminació d’un o més tipus de nutrients en la dieta: Atkins, Haas,

etc...

❑ Consum exagerat d’un aliment: dieta de la carxofa, de la pinya, etc..

❑ Hipoenergètiques: consum de menys de 1200kcal al dia.

❑ Dietes desintoxificants: Martha’s Vineyard, Hallelujah.

❑ Dejunis.
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❑ Per saber-ne més, tenim els següents enllaços:

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/deporte/index.htm?ca=n0
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/
http://www.xtec.cat/~afaro1/3rESO/3rESO-digital/nutricio/3ESO-TEXT-BIO-nutricio.htm
http://www.capsbe.cat/media/upload/pdf/alimentacio_equilibrada_editora_6_9_1.pdf

