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1. ASPECTOS DE INTERESE SOBRE A EDUCACIÓN NUTRICIONAL NA ESCOLA

Marco para as accións de educación nutricional que inflúen no coñecemento, habilidades e

actitudes do consumidor sobre alimentos, dieta e nutrición

Obxectivos/compoñentes das accións de educación nutricional

 Proporcionar información a través de estratexias de comunicación (por exemplo, campañas 

de información nos medios, comunicación nas escolas, asesoramento dos servizos de 

saúde...).

 Proporcionar habilidades que lles permitan aos consumidores aplicar a información 

proporcionada. 

 Proporcionar unha contorna alimentaria propicia (por exemplo, comercialización para 

nenos, elaboración de diferentes alimentos dispoñibles).

Ámbitos de actuación para iniciativas de educación nutricional

 Onde se producen os alimentos (por exemplo, contornas agrícolas/de campo).

 Onde se venden os alimentos (por exemplo, retallistas, restauración no sector público).

 Onde se consomen os alimentos (por exemplo, restauración do sector público nas escolas, 

lugares de traballo, fogares).

 Onde se proporciona información, educación e asesoramento (por exemplo, fogares, 

escolas, saúde, servizos sociais).

Axentes para a información nutricional

 Sector público (por exemplo, organizacións internacionais, gobernos, escolas).

 Sector privado (por exemplo, empresas alimentarias, organismos do sector privado da 

saúde).

 Sociedade civil (por exemplo, ONG).

Aspectos sobre alimentos/nutrientes nos contidos de educación nutricional

 Alimentos (por exemplo, froitas e verduras, alimentos de orixe animal, alimentos 

ultraprocesados, alimentos densos en enerxía).

 Nutrientes (por exemplo, hidratos de carbono, graxas, fibra dietética, vitaminas e minerais).
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Temas clave para considerar a escola como un ámbito transcendente para a educación nutricional

 É necesaria máis información sobre o nivel da educación nutricional nas escolas, as formas

que adopta (promover una alimentación saudable nun contexto de ENT (enfermidades non

transmisibles, integración en políticas ou programas nacionais), as razóns polas que algunhas

accións son moito máis efectivas ca outras. De aí a transcendencia da avaliación continuada

en todas as intervencións.

 O enfoque na escola pode ser extensivo ao fogar, a toda a comunidade e, en xeral, a todo o

curso da vida. 

 Parece que as  intervencións multicompoñente son as máis efectivas. Isto levaría a suxerir

que as intervencións na escola deben confluír con intervencións comunitarias máis amplas, a

nivel de toda a poboación. 

 É necesario promover o enfoque integral en toda a escola: menús do comedor, achega de

alimentos da cafetería, fogar, máquinas, hortas escolares etc.

 É preceptivo valorar  e considerar o papel  do sector privado na educación nutricional.  A

contorna alimentaria dos rapaces debe ser protexida e manterse á marxe de actividades de

promoción de alimentos nas escolas.

 As accións como a interpretación da etiquetaxe ou a educación alimentaria deberían ser

acompañadas por outras campañas educativas e por outras intervencións multicompoñente.

Modificado de: Hawkes C. 2013. Promoting healthy diets through nutrition education and changes in the food environment: an

international review of actions and their effectiveness. Rome: Nutrition Education and Consumer Awareness Group, Food and

Agriculture Organization of the United Nations. Available at www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/69725/en./
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2. MODELO DE PROMOCIÓN DE SAÚDE XERMOLA PARA OS CENTROS EDUCATIVOS

A continuación, identifícanse unha serie de iniciativas que integran un horizonte a medio prazo en

materia de promoción de saúde e loita contra a obesidade infantil nos centros educativos. Non é

necesario cumprir  todas  as  que se  amosan a  continuación.  Simplemente son destacadas  como

modelo  e  orientación  para  seguir  polos  centros  no  futuro,  sempre  en  función  dos  recursos  e

particularidades de cada un.

1. Integrar  os  proxectos  de  saúde  (de  forma  específica,  aqueles  para  abordar  e  previr  a

obesidade infantil) no proxecto educativo de centro.

2. Buscar  a  participación  activa  de  toda  a  comunidade  educativa, e  particularmente  das

familias, promovendo estas como verdadeiros axentes educativos.

3. Evitar as accións illadas e descontinuas (por exemplo, día de..., actividades dunha única aula

etc.).

4. Ter en conta sempre a contorna do escolar e a comunidade á que pertence. No medio rural,

é difícil  organizar  actividades extraescolares no propio centro escolar,  posiblemente pola

dispersión xeográfica característica.  Habería que buscar alternativas máis adecuadas (por

exemplo, con plans municipais comúns).

5. Buscar  outros  recursos que  poidan  confluír  e  xogar  ao  noso  favor:  rede  de  municipios

saudables,  plans  de  saúde  municipal,  actividades  propias  de  asociacións  de  veciños,

intervencións  socio-comunitarias  ou  simplemente  as  que  levan  a  cabo  outros  centros

educativos veciños.

6. Identificar  unha  serie  de  indicadores  sinxelos  ao  comezo  de  todos  os  proxectos  de

promoción de saúde que se leven a cabo no centro educativo, co fin de recoller aspectos

útiles para a avaliación posterior.

7. Agrupar as actividades illadas para previr a obesidade infantil nunha única intervención ou

estratexia, con obxectivos concretos e cunha planificación previa.

8. Coordinar,  sempre que sexa posible, algunhas actividades cos  equipos de pediatría e/ou

enfermería comunitaria do centro de saúde. Os seus clientes e os nosos coinciden!

9. Rexistrar o comportamento sedentario e avaliar  o nivel  de actividade física, a condición

física e a composición corporal. Solicitar formación nun destes campos se o considerades

oportuno.

10. Identificar os escolares con risco de sobrepeso e obesidade infantil para a súa atención

temperá.
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11. Poñer en coñecemento da familia a situación detectada, o procedemento para seguir (se o

hai) e o proxecto no que traballa o centro.

12. Regular  a  oferta  alimentaria en  todo  o  centro  e,  se  é  posible,  a  contorna  do  escolar

(comedor,  cafetería,  acceso de  alimentos  ao  centro,  publicidade  de  alimentos  dirixida  a

nenos etc.). Para o comedor, para as máquinas e para a cafetería escolar recoméndanse os

criterios nutricionais editados pola DXSP, así como o documento de consenso de comedores

escolares elaborado pola AESAN (Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición).

13. Deseñar o menú escolar de acordo coa publicación Guía de axuda para programar os menús

escolares.

14. Incorporar os criterios nutricionais nos pregos de condicións para a concesión do servizo de

cátering.

15. Someter a programación do menú escolar a autoavaliación periódica.

16. Dispor fontes de auga potable á disposición do alumnado no centro escolar.

17. Deseñar actividades extraescolares e complementarias activas. Recoméndase polo menos

un cociente de 2 activas/3 total de actividades.

18. Traballar de forma transversal a educación para a saúde no currículo escolar.

19. Deseñar actividades informativas/formativas e de sensibilización dirixidas a todos aqueles

profesionais que poidan estar implicados na abordaxe da obesidade (por exemplo, persoal

de cociña, familias e docentes).

20. Buscar a participación activa do alumnado.

21. Buscar  actividades  que  non  sexan  desenvolvidas  unicamente  dentro  do  recinto  escolar,

senón que impliquen o ámbito escolar  (por  exemplo,  visitas  a  granxas,  mercados locais,

saídas a zonas verdes).

22. Deseñar  actividades  dirixidas  a  educación  infantil  e  primaria  que  requiran  a  cata  e  a

manipulación de alimentos. Do mesmo xeito, dirixir actividades a secundaria que impliquen

a participación activa dos alumnos e alumnas e que permitan formalos como consumidores

responsables.

23. Catalogar  unha serie  de intervencións  educativas  básicas  e activas  para desenvolver  nos

recreos ao longo do curso escolar (xogos tradicionais, competicións deportivas, baile etc.).
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3. CONSELLOS PARA OS COORDINADORES DOS PROXECTOS

3.1.  SUXESTIÓNS  PARA  COMEZAR  PROXECTOS  DE  ALIMENTACIÓN  SAUDABLE  NA

EDUCACIÓN PRIMARIA

XOGAR A RESTAURANTES. Un equipo imaxina que pon un restaurante.

Elixirá o nome, onde vai estar, unha carta en galego, castelán e inglés (terán que desenvolver as

competencias lingüísticas). 

Ten que ser moi bonito (de cores, de froitas, dedicado ao leite cun debuxo dunha vaca na porta...).

Como van ser os uniformes dos camareiros? (importante para os artísticos e artísticas da clase). 

Cales van ser as especialidades? (bocadillos saudables, batidos de froitas, vexetariano (é iso bo?,

que condicións tería que ter? (faremos que revisen, lean, pregunten...). 

Quen fará de cociñeiro/a (terá que manipular alimentos), de camareiro/a (terá que memorizar a

carta), de provedor/a (terá que cobrar e facer o cálculo) e de clientes (terán que probar alimentos

novos). Os clientes, en complicidade cos mestres, amosaranse sorprendidos: un será de relixión

xudía, outro musulmá; outro seguirá o precepto da Coresma; outra virá de África, da China, da

India... Pedirán os alimentos que poidan tomar e rexeitarán os que non, aínda que o camareiro

llelos ofreza.

Nota: Sería recomendable organizar a actividade coas familias. Cociñarían na casa e logo os

decoradores da clase converterán a aula nun restaurante, os camareiros vestiranse para a ocasión,

os deseñadores terían feita a carta etc. Poden simular con alimentos de folletos, pero sería 

recomendable integrar as familias (tamén como clientes) e pasar unha tarde divertida.

XOGAR AO MASTERCHEF. Os escolares poden facer de xuíces ou ben os profesores poden concursar

con preparacións que traian da casa (venceremos a neofobia).

IDEAR PREPARACIÓNS SINXELAS e saudables para poñer quioscos no recreo!

CONCURSAR PARA ADIVIÑAR QUE ALIMENTOS estou a probar cos ollos cerrados.

DESEÑAR  UNHA  RODA  DE  ALIMENTOS xigante  no  chan.  Hai  que  encher  todos  os  grupos  con

alimentos traídos da casa.

FACER TEATRO. As posibilidades, infinitas: que lle pasa ao pan cando o comemos? Os protagonistas:

o pan (pode ser un grupo de alumnos da man que logo se soltan —h. c. complexos e sinxelos—, a

saliva, o grupiño que forma o tubo do esófago, os ácidos do estómago, os porteiros do intestino que

permiten a entrada ao sangue, a insulina mandando os azucres ás células e regulando o tráfico...
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CONCURSO  DE  DISFRACES  DE  ALIMENTOS. Ollo!  Que  do  que  escollas  terás  que  saber  as

propiedades nutritivas!!!

FACER UN ANUNCIO DA TELE e simular noticias que teñen que ver coas propiedades beneficiosas

dos alimentos...

FACER  DE  ENTREVISTADORES (das  familias:  entrevista  aos  avós,  que  comerían  e  por  que  non

poden...; dos comerciantes da zona: que venden máis, cando vai mercar a xente...).

DESEÑAR  MATERIAIS (dominó,  xogos  de  cartas,  pintar  roupa  con  slogans  publicitarios  de

propiedades dos alimentos).

FEIRA/OBRADOIRO DE INVENTORES E DE CIENCIA FICCIÓN DE ALIMENTOS. Os asesores, os profes!!!

SIMULAR E RODAR UN VÍDEO. O programa será de cociña e nel cada día poñeranse receitas. Hoxe, o

cociñeiro é o papá!! Haberá cerimonia con entrega de premios para os mellores cociñeiros!!! ( á

receita máis rica, máis innovadora, máis rara, máis gustosa).

SIMULAR UNHA VISITA AO MERCADO CON COMPRA INCLUÍDA. Na clase, farán diferentes postos de

mercado.  Uns  serán  froiteiros,  outros  peixeiros...  Os  artigos  expostos  serán  fotos  de  folletos,

debuxos, figuras coa plastilina. Farán moedas e darase o mesmo orzamento para todos os grupos.

Irán ao mercado e co que merquen farán un menú saudable. Todos os menús recolleranse nun

receitario verbal que poderá gravarse.
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3.2. AVALIACIÓN DA POLÍTICA DE SAÚDE ESCOLAR DO CENTRO EDUCATIVO

1. No proxecto educativo de centro (PEC) establécese a promoción da saúde como un dos seus

obxectivos. (S/N)

2. A educación para a saúde no centro escolar  trabállase de forma transversal  no currículo

escolar. (S/N)

3. O centro participa habitualmente noutros programas públicos ou privados para fomentar un

estilo de vida saudable (por exemplo, 3 programas nos últimos 5 cursos académicos? (S/N)

4. Se a pregunta 3 é afirmativa, cal é a conclusión con relación ás necesidades percibidas, a 

forma en que se desenvolveron os proxectos etc.? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Con respecto á obesidade infantil,  o  centro ten identificada algunha medida para a  súa

abordaxe? (por exemplo, identificación dos escolares en risco; avaliación e mellora da oferta

alimentaria no centro escolar; avaliación da actividade física, sedentarismo, condición física

etc.; adaptación curricular, consellos ás familias, colaboracións co centro de saúde). (S/N).

Cales?).........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. A  relación  das  actividades  complementarias  e  extraescolares  activas  fronte  ás  pasivas  e

sedentarias é igual ou maior a 3:1. (S/N)
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7. Modelo de oferta alimentaria no centro:

A. A programación mensual do menú corresponde a:.............................................................

...........................................................................................  (por  exemplo,  profesorado,

cociñeiros, titores, nais e pais, vén dado polo cátering (especificar se é da Consellería da

Educación ou da ANPA).

B. Con  respecto  á  achega  de  alimentos  ao  centro  por  parte  das  familias  (merendas,

aperitivos, festas de aniversario):

▪ Permítese incluír calquera alimento (S/N), en que casos?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

▪ Permítense certos grupos de alimentos (traen froitas, iogures, pan; non traen 

lambetadas etc.)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

▪ Permítense  certos  alimentos  para  cada  día  da  semana  (os  luns  mandarinas,  os

martes iogur, os xoves plátano...)

(S/N) Cales?....................................................................................................................

........................................................................................................................................

▪ Con respecto ás festas de aniversario, existe algunha norma para mellorar a oferta?. 

(S/N) Cal?....................................................................................................................

........................................................................................................................................

▪ Con respecto á achega de alimentos por parte dos escolares: 

 Permítese a compra de alimentos no recreo (quiosco, saídas...). (S/N)

 Permítese o consumo de alimentos a calquera momento, dentro e fóra da aula.

(S/N)

 Permítese o consumo de alimentos a calquera momento, sempre fóra da aula.

 (S/N)

8. Con respecto á oferta alimentaria da cafetería escolar: 

A. Nunca foi avaliada. (S/N)

B. Foi avaliada e necesita cambios. (S/N)

C. Considerámola correcta. (S/N)

9. O centro programa actividades para as familias dun xeito habitual (1-2 por trimestre)? (S/N)
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De que tipo?...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10. A porcentaxe das familias que participan activamente é de aproximadamente.................

11. Entre o alumnado e as familias do centro, observáronse:

A. Prácticas de consumo alimentario inadecuadas. (S/N)

B. Signos de alimentación insuficiente ou inadecuada. (S/N)

12. Informáronse  as  familias  da  necesidade  de  cambio  ante  signos  de  alarma  evidentes

(obesidade, achega alimentaria insuficiente, excesiva, inadecuada)? (S/N)

13. A resposta á pregunta 9 foi maioritariamente negativa ou positiva por parte da familia. (N/P)

....................................................................................................................................................

14. Observacións por parte da persoa coordinadora do programa Proxecta no centro educativo.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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3.3. CONSELLOS PARA ELABORAR A MEMORIA FINAL

Ao longo do curso escolar, e coa finalidade de que certos aspectos poidan recollerse na memoria,

consideramos de interese para desenvolver o proxecto Aliméntate ben:

Ensinarlle ao alumnado a traballar con rigor e bases adecuadas. 

Fomentar a participación activa. 

Fomentar o coñecemento, lembrando que este debe ser "aplicado" e non só "memorizado".

Fomentar a expresión oral. Traballar a comunicación. 

Favorecer a independencia de cada grupo de traballo.

Fomentar o sentido crítico dos escolares, a capacidade de análise. 

Espertar outros axentes e recursos da comunidade.

Promover  o alumnado.  Moitos  dos vídeos que preparan poden funcionar  como píldoras

informativas para a súa familia e comunidade.

Recomendacións

1. Na memoria debe explicarse sempre:

De que se parte.

Que se quería facer inicialmente.

Que se puido ou se decidiu facer.

Que conseguiron os escolares.

Como foi avaliado o proxecto.

Que aprenderon os escolares e mais os docentes.

O exemplo seguinte podería  corresponder a  unha memoria final  dun proxecto de 6.º  curso de

educación primaria. Non é real, tan só amosamos algúns puntos (baseados no apartado 1 do anexo

5) que poden servir de axuda para presentar a memoria:

1. De que se parte

 Dous grupos de ESO.

 Imos traballar na hora semanal de... (titoría, da materia optativa..) Dos... (número de alum-

nos cos que contamos inicialmente) manifestaron interese... (número de alumnos dispostos

a participar). 

12



 Para desenvolver o proxecto comprometéronse... (número de profesores comprometidos co

proxecto) e outros... (número de profesores de apoio) ofrecen axuda puntual para.... (deter-

minadas actividades ou para realizar o seguimento etc.).

2. O que se quería facer inicialmente (entre outros): 

Obxectivos específicos: Os alumnos serán capaces de: 

Analizar a oferta alimentaria da súa contorna familiar e, polo menos, coñecer a frecuencia

de consumo de tal ou cal grupo de alimentos entre os membros da súa familia. 

(Outros obxectivos).

Actividades:

1. Realizar unha enquisa alimentaria no fogar para coñecer a frecuencia de consumo de todos

os grupos de alimentos.

2. Realizar e gravar unha enquisa na súa casa (inicial e final) para coñecer cales son as razóns

da alta ou baixa frecuencia de consumo deses alimentos. 

3. (Outras actividades).

Proposta de mellora

1. Organizar unha sesión formativa en vídeo dirixida ás súas familias para mellorar o consumo

en función das razóns que alegan.

2.  (Outras propostas).

3. O que se puido ou se decidiu facer: 

Debido ás dificultades para obter un cuestionario adecuado, decidiron avaliar só 2 grupos de

alimentos (peixes e legumes).

A sesión formativa programada cambiouse por obradoiros de cociña.

Contaron coa colaboración dunha cociñeira dun restaurante do municipio que organizou

obradoiros en colaboración co mercado de abastos (a principal razón que alegaban as súas

familias eran as dificultades de tempo para a preparación de legumes).

“....  como  a  realización  dos  obradoiros  supoñía  un  gasto  inicial,  tiveron  que  buscar

patrocinadores  entre  o  centro  e  as  familias.  Ademais,  deseñaron  algúns  obxectos  que

venderon no centro para recadar fondos”. 

4. Que conseguiron os escolares: 

Coa titoría docente, os alumnos e as alumnas foron capaces de:

1. Organizarse en grupo.

2. Deseñar o seu proxecto.
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3. Elaborar o plan de traballo.

4. Adxudicar tarefas.

5. Analizar de forma reflexiva e crítica o seu consumo alimentario. 

6. Redirixir  o seu proxecto en función dos resultados e deseñar unha proposta de mellora,

avaliando os recursos da súa contorna e chegando a acordos con terceiros. 

7. Dos 20 alumnos participantes, acudiron aos talleres 12 familias (nai, pai, avós). Na enquisa

final, con respecto á inicial incrementouse a oferta de peixe nun 20 % e de legumes nun 25

%, do total dos fogares.

5. Como o avaliaron

1. Desde o inicio, 4 alumnos asumiron as tarefas de avaliación. 

2. Dado que o seu traballo implica coñecementos matemáticos para establecer parámetros

estatísticos (frecuencia de consumo semanal de peixe entre as familias, media da clase) e

competencias  lingüísticas  para realizar  un informe final,  solicitáronlles  aos  profesores un

recoñecemento ao seu labor. 

3. Rexistraron  todas  as  tarefas,  os  resultados  das  enquisas,  as  incidencias,  os  atrasos  e

estableceron  un  cronograma  inicial.  Ademais,  rexistraron  os  produtos  (descrición  de

soportes informáticos...) e os resultados. Cada 15 días, solicitaron unha reunión co profesor

coordinador para explicarlle incidencias, consultar dúbidas e alcanzar solucións.

6. Que aprenderon

Que é unha enquisa alimentaria. 

Que é un cuestionario. 

Como se realiza unha táboa de frecuencias. 

Como se fai un informe de resultados. 

Como se organiza un grupo de traballo.

Como se busca consenso. 

Como se solicitan melloras aos titores.

Como nos relacionamos con outras persoas e como se buscan recursos.

Como buscamos compromisos de participación coas familias.
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4. ENQUISA ALIMENTARIA

Hai moitas formas de enquisar as persoas para coñecer cal é o seu modelo de achega alimentaria,

os seus hábitos ou a frecuencia de consumo de determinados alimentos. Achegamos 3 modelos de

cuestionario. 

O modelo 4.1. forma parte dunha enquisa que deberá realizarse entre todos os alumnos e alumnas

do proxecto Aliméntate ben. Nos primeiros cursos de Xermoliño, e cando aos escolares lles sexa

difícil emitir as respostas, recoméndase enquisar as súas familias (Modelo 4.1.2). 

O modelo 4.2. vai dirixido ás familias para coñecer os seus hábitos alimentarios e de compra no seu

fogar.

Os modelos 4.3. e 4.4. —Recordo de 24 h e Frecuencia de consumo alimentaria, respectivamente—

póñense tamén á disposición do alumnado e do profesorado, para o seu coñecemento e por si

puideran ser de utilidade para desenvolver os proxectos. O seu cumprimento non é obrigado.
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4.1. MODELO DE RECOLLIDA INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS DO 
ALUMNADO 

4.1.1.  MODELO RECOLLIDA INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS XERMOLÓN----------------- ---------16

       

Data de nacemento 

Con este cuestionario, pretendemos coñecer algúns aspectos da túa alimentación. Son cuestións

sinxelas, pero se tes algunha dúbida solicita axuda antes de contestar.

Lembra sinalar a opción que amose mellor a túa forma de pensar. 

Das preguntas 1-8, elixe só unha opción.

1. Na última semana, tomei refrescos ou bebidas con sabor a froita (non zumes naturais)  ou

bebidas refrescantes e/ou enerxéticas:

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

2. Na última semana, tomei verduras (en ensalada ou cociñadas):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

3. Na última semana, tomei legumes (garavanzos, fabas, lentellas...):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.
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4. Na última semana, tomei peixe:

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

5. Na última semana, tomei produtos de aperitivo (fritos de millo,  boliñas de sabores, cortizas,

estrelas, rodas, aros, pipas de xirasol, flocos de millo...):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

6. Leo as etiquetas de información nutricional:

Nunca ou case nunca.

Ás veces.

Case sempre.

Sempre.

Se as entendese, posiblemente as lería.

7. Por que non as consultas?

Non me parece necesario. 

Non as entendo.

Tanto me ten.

É máis importante o prezo que as etiquetas.

Non vou cambiar as miñas escollas por ler as etiquetas.

8. Nunha galleta, como consideras a achega de 25 g de azucre por 100 g de produto?

Baixo.

Medio. 

Alto.

Non o sei, pero gustaríame sabelo.

Tanto me ten.

17



A partir deste bloque (preguntas 9-12), lembra que podes elixir máis dunha opción. 

9. Que é o que consulto cando leo a etiqueta nutricional dun produto?

As calorías que achega.

As graxas.

O contido en sal. 

O contido en azucres.

Outros. 

10. Que identificas como algo saudable e seguro na publicidade dun alimento?

(pódense sinalar varias):

Non contén glute.

Sen aditivos.

Darache folgos e forza.

Sen lactosa.

Baixo en graxa saturada e sal.

11. Cales afirmacións sinalarías como correctas?

Alguén da miña idade non debería tomar máis de 5 gramos de sal ao día.

Non debería chegar aos 200 gramos de azucres ao día.

O sal pode estar camuflado en alimentos doces.

O procesado do produto non ten relación coa saúde.

Se fago exercicio con regularidade, podo tomar todas as lambetadas que queira.

12. Con respecto ás dietas, cal e a afirmación que mellor te describe?

Teño algunha patoloxía  (alerxias  ou intolerancias  alimentarias,  outras)  que me fai  seguir

unha dieta.

De vez en cando, sigo algunha dieta para baixar de peso. 

De seguir unha dieta, deixaríame aconsellar antes por amigos, publicidade, redes sociais... ca

por persoal sanitario.

Como de todo o que quero, non fago dietas.

Habitualmente, procuro tomar cousas que non engordan.
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4.1.2.  MODELO RECOLLIDA INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS XERMOLIÑO

Cuestionario para completar pola persoa ou persoas encargadas da alimentación no fogar. 

As respostas referiranse ao consumo de alimentos e de bebidas do voso fillo tanto no comedor

escolar coma na casa.

1. Na última semana, tomou refrescos ou bebidas con sabor a froita (non zumes naturais) ou

bebidas lacteadas e saborizadas ou bebidas enerxéticas:

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

2. Na última semana, tomou verduras (en ensalada ou cociñadas):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

3. Na última semana, tomou legumes (garavanzos, fabas, lentellas...):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

4. Na última semana, tomou peixe:

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.
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Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.

5. Na última semana, tomou produtos de aperitivo (aperitivos fritos de millo, boliñas de sabores,

palliñas, cortizas, estrelas, rodas, aros, pipas de xirasol, flocos de millo...):

Nunca.

De 1 a 3 días.

De 4 a 6 días.

Polo menos unha vez por día.

2 ou máis veces por día.
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4.2. MODELO RECOLLIDA INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS.  FAMILIAS

Con  este  cuestionario,  pretendemos  coñecer  algúns  aspectos  dos  hábitos  alimentarios  da  vosa  familia.  Deberá
completarse pola persoa ou persoas que habitualmente realiza as escollas alimentarias e planifica as comidas no fogar.
Lembrade sinalar a opción que amose mellor a vosa forma de pensar. 
1. Antes de mercar alimentos, lemos as etiquetas de información nutricional dos produtos envasados:

Nunca ou case nunca.

Ás veces.

Case sempre.

Sempre.

Se as entendese, posiblemente as lería.

2. Se polo habitual non consultades a etiqueta, é porque:

Non nos parece necesario.

Non as entendemos.

Tanto nos ten.

É máis importante o prezo que a etiqueta.

Non imos cambiar as nosas escollas por ler a etiqueta.

3. Na información nutricional dunha marca de galletas, a achega de 25 g de azucre por 100 g de produto considéralo?

Baixo.

Medio. 

Alto.

Non o sei, pero gustaríame sabelo.

Tanto me ten.

4. Cando lemos a etiqueta nutricional dun produto, adoitamos consultar con máis frecuencia

(pódense sinalar varias opcións):

As calorías que achega.

As graxas.

O contido en sal. 

O contido en azucres.

Outros. 

5. Que identificades como algo saudable e seguro na publicidade dun alimento?

(pódense sinalar varias):

Non contén glute.

Sen aditivos.

Darache folgos e forza.

Sen lactosa.
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Baixo en graxa saturada e sal.

6. Cales afirmacións sinalariades como correctas?

(pódense sinalar varias):

Alguén da miña idade non debería tomar máis de 5 gramos de sal ao día.

Non debería chegar aos 200 gramos de azucres ao día.

O sal pode estar camuflado en alimentos doces.

O procesado do produto non ten relación coa saúde.

Se fago exercicio con regularidade, podo tomar todas as lambetadas que queira.

7. Con respecto ás dietas, cal e a afirmación que mellor describe a situación da vosa casa?

(pódense sinalar varias):

Alguén de nós ten algunha patoloxía (alerxias ou intolerancias alimentarias, outras) que fai que teña que seguir

unha dieta.

De vez en cando, seguimos algunha dieta para baixar peso. 

De seguir unha dieta, consultariamos antes cos amigos, publicidade, redes sociais... ca co persoal sanitario.

Na casa comemos de todo, non facemos dietas.

Habitualmente, procuramos tomar cousas que non engordan.

8. Na nosa casa, habitualmente faise a mesma comida para todos:

Sempre ou case sempre, salvo que alguén teña algún problema de saúde.

Facemos a mesma comida só cando nos gusta a todos por igual. 

Non é habitual, xa que os nenos adoitan comer dun xeito distinto a nós.

Para o xantar é habitual. Logo, na cea, cada quen toma o que máis lle apetece.

9. Na nosa casa, habitualmente (responder cun si ou con un non):

 Pódese repetir todas as veces que se queira. (S/N)

 Comemos coa TV. (S/N)

 Os nenos comen sós. (S/N) 

 Se non lles gusta a comida, ofréceselles outra cousa. (S/N)

 Para a cea, tomamos merenda-cea a base de friame, embutidos ou comida xa preparada. (S/N)
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4.3. RECORDO DE 24 HORAS

O recordo de 24 horas é unha das ferramentas mais utilizadas como enquisa alimentaria. Ë rápida e moi fácil de cubrir

(recórdase a achega de alimentos do día anterior).  Lembrade anotar:

1. Coa maior precisión, todos os alimentos e bebidas consumidos nas últimas 24 horas.

2. Comezar polo almorzo do día anterior e continuar ata completar o día enteiro.

3. Rexistrar os  alimentos consumidos entre horas,  a  súa calidade (leite  enteiro,  polo sen pel  e cantidade en

medidas caseiras ou racións —alimento cru ou cociñado, enteiro, comestible...—).

4. Rexistrar tamén o aceite, as preparacións culinarias, o pan, o azucre e as bebidas.

5. É importante recoller cando, onde e con quen se fixeron as comidas, así como quen as preparou.

6. Anotar  información complementaria  (se  o  día  rexistrado era  de festa,  se  non se  corresponde coa achega

habitual etc.).

7. Recoméndase a toma de información de 2 días completos separados entre si 2 semanas.

Almorzo     Hora:    Lugar:

Menú e proceso culinario

 Merenda da mañá   Hora:     Lugar:

Menú e proceso culinario

Xantar     Hora:     Lugar:

Menú e proceso culinario

 Merenda da tarde   Hora:     Lugar:

Menú e proceso culinario

 Cea      Hora:     Lugar:

Menú e proceso culinario

Outras achegas entre comidas Hora:   Lugar:

Modelo de cuestionario para recordo de 24 horas proposto por Ángeles Carbajal Azcona. Facultade de Farmacia. Universidade

Complutense de Madrid. Acceso en:   http://www.ucm.es/nutrición carbajal/  .
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4.4. CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO

O cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) é unha das ferramentas das enquisas

alimentarias mais empregadas para coñecer a achega alimentaria dunha persoa durante un período

de tempo determinado. Para cubrilo, presenta unha dificultade maior que o Recordo de 24horas.

Presentámosvos un modelo sinxelo por si fora do voso interese para traballar na aula.

   

Fonte: Goni Mateos, Leticia, Aray Miranda, Maritza, Martínez H., Alfredo, & Cuervo Zapatel, Marta. (2016). Validación de un 

cuestionario de frecuencia de consumo de grupos de alimentos basado en un sistema de intercambios. Nutrición Hospitalaria,33(6), 

1391-1399.https://dx.doi.org/10.20960/nh.800 

Dirección para correspondencia:

Alfredo Martínez H.

Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología.

Universidad de Navarra. 

Publicado en: Nutr Hosp (33) 6.Madrid. nov.dic.2016
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5. GUÍAS ALIMENTARIAS

5.1. O MODELO MYPLATE

25

Modelo Myplate (diámetro 22,86 cm adultos; 17,8 cm nenos). 

A ilustración amosa a contribución porcentual de cada un dos grupos de alimentos
que integran o menú diario. Constitúe unha boa axuda como ilustración orientativa
á hora de compoñer un prato.



5.2. A PIRÁMIDE DA ALIMENTACIÓN SAUDABLE. ESTRATEXIA NAOS

26

As pirámides son ilustracións das guías alimentarias que representan recomendacións de 
consumo alimentario para a poboación segundo os seus obxectivos nutricionais. Ademais 
dos grupos de alimentos que deben conformar a dieta, por medio da súa estrutura informan
da frecuencia de consumo aconsellada para cada un dos devanditos grupos.
Deben ser usadas para a poboación de referencia en canto aos seus obxectivos nutricionais.
No exemplo desta páxina, xuntamos a pirámide proposta pola estratexia NAOS.



5.3. A RODA DOS ALIMENTOS
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A roda dos alimentos é unha representación gráfica na que se mostran alimentos agrupados
en segmentos, segundo o seu valor nutricional. Na alimentación cotiá, é importante 
consumir alimentos de todos os grupos representados na roda e, dentro de cada grupo, a 
maior variedade posible, posto que cada alimento é único e rico en determinados 
nutrientes que poderían non estar presentes no resto de alimentos.



6. PADRÓNS ALIMENTARIOS SAUDABLES. DIETA ATLÁNTICA E MEDITERRÁNEA

6.1. CARACTERÍSTICAS DA DIETA ATLÁNTICA

 Abundancia de alimentos de tempada, locais, frescos e minimamente procesados.

 Abundancia de alimentos procedentes de vexetais, verduras e hortalizas, froitas, cereais

(pan con gran enteiro), patacas, castañas, noces e leguminosas.

 Abundante consumo de peixes e mariscos frescos, conxelados ou en conserva.

 Consumo de leite e derivados lácteos, en especial queixos.

 Consumo de carne de porco, vacún, caza e aves.

 Uso de aceite de oliva para aliñado e cociñado.

 Preparación culinaria preferente: cocción, guisado e grella.
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6.2. RECOMENDACIÓNS ALIMENTARIAS NO MARCO DA DIETA ATLÁNTICA

 Consumo de peixes (de mar e de río) e mariscos 3/4 veces á semana, pola súa achega en

proteínas de alto valor biolóxico, ácidos graxos ω −3, vitamina D, calcio (peixe pequeno

consumido enteiro ou enlatado) e elementos traza.

 Consumo elevado de cereais, patacas e legumes, xa que as dietas ricas nestes alimentos

constitúen  a  mellor  maneira  de  achegar  hidratos  de  carbono  complexos  e  fibra

alimentaria. Recoméndase o pan elaborado con fariñas de menor extracción e o uso da

cocción para a preparación culinaria da pataca.

 Consumo elevado de froitas e hortalizas pola súa achega en antioxidantes e fitoquímicos

con potencial antioxidante adicional.

 Consumo diario de leite e derivados lácteos por ser excelentes fontes de proteínas de alto

valor biolóxico, minerais (calcio, fósforo etc.) e vitaminas.

 Consumo de carne moderado. Achegan proteína de alto valor biolóxico, ferro altamente

utilizable e niacina.

 Preparación sinxela dos alimentos para manter a calidade das materias primas e,  polo

tanto,  o valor  nutritivo.  A gastronomía  atlántica constitúe un patrimonio  que se  debe

conservar e difundir dentro e fóra dos territorios atlánticos.

 Achega abundante de líquidos, fundamentalmente auga. As condiciones climatolóxicas e

características  do  solo  dos  territorios  atlánticos  permiten  obter  unhas  augas  de  gran

riqueza mineral. 

 Realizar  actividade  física  todos  os  días,  xa  que  é  tan  importante  como  comer

adecuadamente. A natureza atlántica, terrestre e marítima permite o desenvolvemento de

actividades de ocio favorecedoras da actividade física.
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6.3. PIRÁMIDE DA DIETA MEDITERRÁNEA
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A dieta mediterránea é unha valiosa herdanza cultural que representa moito máis que 
unha simple pauta nutricional, rica e saudable. É un estilo de vida equilibrado que recolle 
receitas, formas de cociñar, celebracións, costumes, produtos típicos e actividades 
humanas diversas. A pirámide está pensada para persoas adultas, pero considérase un 
instrumento moi adecuado para o alumnado Proxecta.



6.4. DECÁLOGO DA DIETA MEDITERRÁNEA

1. UTILIZAR O ACEITE DE OLIVA COMO PRINCIPAL GRAXA DE ADICIÓN

É  o  aceite  máis  uti lizado  na  cociña  mediterránea.  É  un  alimento  rico  en  vitamina  E,

beta-carotenos  e  ácidos  graxos  monoinsaturados  que  lle  confi ren  propiedades

cardioprotectoras.  Este  alimento,  que  lles  dá  aos  pratos  un  sabor  e  aroma  únicos,

representa un tesouro dentro da dieta mediterránea  e  perdurou a través de séculos

entre os costumes gastronómicos rexionais.

2. CONSUMIR ALIMENTOS DE ORIXE VEXETAL EN ABUNDANCIA: FROITAS, VERDURAS,

LEGUMES, CHAMPIÑÓNS E FROITOS SECOS

As  verduras,  hortalizas  e  froitas  son  a  principal  fonte  de  vitaminas,  minerais  e  fi bra

da  nosa  dieta  e  achégannos  ao  mesmo  tempo  unha  gran  canti dade  de  auga.  É

fundamental  consumir  5  racións  de  froita  e  verdura  a  diario.  Grazas  ao  seu  conti do

elevado  en  anti oxidantes  e  fi bra,  poden  contribuír  a  previr,  entre  outras,  algunhas

enfermidades cardiovasculares e algúns ti pos de cancro.

3.  O  PAN  E  OS  ALIMENTOS  PROCEDENTES  DE  CEREAIS  (PASTA,  ARROZ  E

ESPECIALMENTE  OS  SEUS  PRODUTOS  INTEGRAIS)  DEBERÍAN  FORMAR  PARTE  DA

ALIMENTACIÓN DIARIA

O consumo diario de pasta, arroz e cereais é indispensable pola súa composición rica

en  carbohidratos.  Achégannos  unha  parte  importante  de  enerxía  necesaria  para  as

nosas acti vidades diarias.

4.  OS  ALIMENTOS  POUCO  PROCESADOS,  FRESCOS  E  DE  TEMPADA  SON  OS  MÁIS

ADECUADOS

Os alimentos pouco procesados, frescos e de tempada son os máis adecuados.

É  importante  aproveitar  os  produtos  de  tempada  xa  que,  sobre  todo  no  caso  das

froitas e verduras, nos permite consumilos no seu mellor momento, tanto no que ten

que ver coa achega de nutrientes coma co seu aroma e sabor.

5.  CONSUMIR  DIARIAMENTE  PRODUTOS  LÁCTEOS,  PRINCIPALMENTE  IOGUR  E

QUEIXOS

Débese destacar  que os  produtos  lácteos  son  excelentes  fontes  de proteínas  de alto

valor  biolóxico,  minerais  (calcio,  fósforo  etc.)  e  vitaminas.  O  consumo  de  leites

fermentados  (iogur  etc.)  asóciase  a  unha  serie  de  benefi cios  para  a  saúde  porque
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estes  produtos  conteñen microorganismos  vivos  capaces  de  mellorar  o  equilibrio  da

microfl ora intesti nal.

6. A CARNE VERMELLA TERÍASE QUE CONSUMIR CON MODERACIÓN E, SE PODE SER,

COMO  PARTE  DE  GUISOS  E  OUTRAS  RECEITAS.  E  AS  CARNES  PROCESADAS  DEBEN

CONSUMIRSE EN CANTIDADES PEQUENAS E COMO INGREDIENTES DE BOCADILLOS E

PRATOS

O  consumo  excesivo  de  graxas  animais  non  é  bo  para  a  saúde.  Polo  tanto,

recoméndase o consumo en canti dades pequenas, preferentemente carnes magras,  e

formando parte de pratos a base de verduras e cereais. 

7. CONSUMIR PEIXE EN ABUNDANCIA E OVOS CON MODERACIÓN

Recoméndase o  consumo de peixe  azul  como mínimo unha ou  dúas  veces  á  semana,

xa  que  as  súas  graxas  (aínda que  de  orixe  animal)  teñen propiedades  moi  parecidas

ás  graxas  de  orixe  vexetal,  ás  que  se  lles  atribúen  propiedades  protectoras  fronte  a

enfermidades cardiovasculares.

Os  ovos  conteñen  proteínas  de  moi  boa  calidade,  graxas  e  moitas  vitaminas  e

minerais que os converten nun alimento moi rico. O consumo de tres ou catro ovos á

semana é unha boa alternati va á carne e ao peixe.

8.  A  FROITA FRESCA TERÍA  QUE SER  A  SOBREMESA HABITUAL.  OS  DOCES  E  PASTEIS

DEBERÍAN CONSUMIRSE OCASIONALMENTE

As froitas son alimentos moi  nutriti vos que achegan cor e sabor  á nosa alimentación

diaria e son tamén unha boa alternati va a media mañá e como merenda.

9. A AUGA É A BEBIDA POR EXCELENCIA NO MEDITERRÁNEO 

A auga é fundamental na nosa dieta. 

10.  REALIZAR  ACTIVIDADE  FÍSICA  TODOS  OS  DÍAS,  XA  QUE  É  TAN  IMPORTANTE

COMO COMER ADECUADAMENTE

Manterse fi sicamente acti vo e realizar cada día un exercicio fí sico adaptado ás nosas

capacidades é moi importante para conservar unha boa saúde.

Nota: Tanto na dieta atlántica coma na dieta mediterránea, suprimíronse as alusións ao consumo

de viño. O obxecto foi poder reproducir os textos para que sexan utilizados de forma íntegra polo

alumnado.
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7. RECOMENDACIÓNS PARA RACIÓNS DE CONSUMO ALIMENTARIO

7.1. TAMAÑO DAS RACIÓNS DE CONSUMO 

3-6

ANOS

7-12

ANOS

13-15

ANOS
16-18 ANOS

LÁCTEOS
Queixo (ración) 25-30 50-60 50-60 50-60
Leite (sobremesa) 100 ml 200 ml 200 ml 200 ml

CEREAIS

LEGUMES

TUBÉRCUL

OS

Legumes (prato principal) 30 60 60 90
Legumes (gornición) 15 30 30 30
Patacas (prato principal) 150-200 200-250 200-250 200-250
Patacas (gornición) 90-100 90-100 190-200 190-200
Arroz, pasta (prato principal) 50-60 60-80 80-90 80-90
Arroz, pasta (sopa) 20-25 20-25 20-25 20-25
Arroz, pasta (gornición) 20-25 20-25 20-25 35-40
Pan 30 30 60 60

VERDURAS
Prato principal 120-150 120-150 200-250 200-250
Gornición 60-75 60-75 120-150 120-150

CARNES

PEIXES

OVOS

Filete 50-60 80-90 110-120 110-120
Costeleta porco 70-80 100-120 100-120 140-150
Costeletas cordeiro 70-80 100-120 100-120 140-150
Carne picada  (albóndegas  e

hamburguesas)
30-60 80-90 110-120 110-120

Carne  picada (arroz  ou

pasta)
15-20 20-30 20-30 20-30

Polo 80-90 150-160 230-250 300-320
Peixe en filete 70-80 100-120 150-160 150-160

Ovos 1 unidade
1-2

unidades
2 unidades 2 unidades

FROITA Froita fresca 80-100 150-200 150-200 150-200

Peso expresado en gramos/cru/neto, agás as costeletas de porco e cordeiro, o polo e a froita fresca, que serán gramos/cru/bruto. 

Fonte:  Guía de axuda para programar os menús escolares,  segundo o Documento de consenso sobre a alimentación en centros

educativos 2010. Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición.
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7.2.  FRECUENCIA  DE  CONSUMO  ALIMENTOS  PARA  O  XANTAR  E  A  CEA  (SECUENCIA

QUINCENAL)

Grupo de alimentos Frecuencia

Carnes <4

Peixes >4

Ovos >2-3

Verduras/Hortalizas >10

Froitas >8

Arroz e pasta >6

Patacas <4

Legumes >3

Fonte: Guía de axuda para programar os menús escolares
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8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR. MODELOS DE PERFÍS NUTRICIONAIS

8.1. TARXETA DE AXUDA PARA A INTERPRETACIÓN DA ETIQUETA NUTRICIONAL

35

Aprender a interpretar a información nutricional das etiquetas e adquirir o hábito de lelas 
antes de elixir o produto reverte en beneficios de saúde. A tarxeta de axuda á lectura da 
etiqueta nutricional constitúe un instrumento de comunicación e facilita a decisión do 
consumidor na compra de alimentos en función das súas características nutricionais.
Non pretende estigmatizar nin rexeitar alimentos, só elixir, entre alimentos similares, 
aqueles que conteñen menos cantidade dalgúns nutrientes especificados nas tarxetas.



8.2. O MODELO NUTRIESCORE

O Nutri-score é un sistema de información ao consumidor que, por medio do graduado en cores,

proporciona información sobre a calidade nutricional dun produto. Utiliza una escala con 5 cores:

desde o A (verde, máis saudable) ata o E (vermello, menos saudable). O sistema valora diferentes

variables para obter unha puntuación definitiva. 

Exemplo para traballar na clase:

1. Obtén os puntos A (negativos). Consulta a cantidade de enerxía, graxa saturada, azucres e sodio e

compárao con cada unha das columnas da táboa. Á esquerda, na columna escura, tes a puntuación

para cada valor. Por exemplo, un produto que achega 144 kcal de enerxía (1 punto), 3,1 g de graxa

saturada (3 puntos), 0,7 g de azucres (0 puntos) e 455 mg de sodio (5 puntos) tería unha puntuación

final de 9 puntos.
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2.  Obtén os puntos C (positivos).  Mira na lista de ingredientes os gramos de froitas,  hortalizas,

legumes  ou  froitos  secos  que  achega o  produto.  Mira  na  etiqueta  a  cantidade  de  fibra  e  de

proteínas e calcula a puntuación correspondente seguindo  o método anterior. Por exemplo, un

produto con 82 g de chícharos (5 puntos), 6 g de fibra (5 puntos) e 4,6 g de proteínas (2 puntos)

tería unha puntuación final de 12 puntos.

3. Réstalles aos puntos negativos A os puntos positivos C.

No noso exemplo, puntos negativos A (9) – puntos positivos C (12): 9-12= -3

Agora compara a puntuación final co seguinte esquema para ver a calidade do produto.

Alimentos Bebidas Color
≤ -1 Auga Verde escuro
0-2 ≤1 Verde
3-10 2-5 Amarelo
11-18 6-9 Laranxa
≥19 ≥10 Laranxa  escuro/

vermello
No noso exemplo, como a puntuación final é -3, obtemos unha cualificación A (verde escuro).
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9. ÍNDICES DE CALIDADE DA DIETA 

9.1. EXEMPLO: ÍNDICE CALIDADE DA DIETA MEDITERRÁNEA

 

A menor puntuación, maior adherencia á dieta mediterránea.

38

Os indicadores ou índices de calidade da dieta son algoritmos destinados a avaliar a calidade global 
da dieta e a categorizar os individuos en función do seu padrón alimentario e segundo os 
coñecementos actuais de nutrición. Existen moitos tipos, pero polo xeral agrúpanse en tres 
categorías principais: a) baseados en nutrientes, b) baseados en alimentos ou grupos de alimentos e
c) índices combinados. O indicador de alimentación saudable (HEI), o índice de calidade da dieta 
(DQI), o indicador de dieta saudable (HDI) e a puntuación de dieta mediterránea (MDS) son os catro 
indicadores orixinais que se teñen referenciado e validado máis cumpridamente.
Fonte: Ángel Gil, Emilio Martínez de Victoria, Josune Olza. “Indicadores de avaliación da calidade da 
dieta”. Revista Española de Nutrición Comunitaria 2015; 21 (supl. 1):127-143.



9.2.  EXEMPLO  EXERCICIO.  VALORAR  FACTORES  DIETÉTICOS  E  ENFERMIDADE

CARDIOVASCULAR

Nota: Valores 10 a 0, de máis a menos favorable (dieta cardiosaudable), respectivamente. Aliñados

á dereita, combínanse cos valores de referencia da tarxeta da páxina 33.

10 5 0
Colesterol (mg) <300 300-400 >400
Enerxía Graxas (%) <35 ≤40 >45

Graxas (g/100 g) <3 3-20 >20
Enerxía A. G. Saturados (%) <10 10-13 >13
Enerxía Azucre (%) <5 5-10 >10

Azucre (g/100 g) <5 5-10 >10
Sal (g) <5 2,5-5 >5

Sal (g/100 g) <0,3 >1,5 >1,5
Variedade alimentos (sopa) >12 12-6 <6
Peixe (g) >60 60-30 <30
Vexetais + froitas (g) >700 700-400 <400
Fibra (g) ou (idade +5) >25 ou >I+5 25-15=(I±5) <15 <(I-5)

90 40 0
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10.  CLASIFICACIÓNS  DE  ALIMENTOS  EN FUNCIÓN DO SEU PROCESADO.  CLASIFICACIÓN

NOVA

Grupo 1. Alimentos non procesados ou minimamente procesados

Os alimentos non procesados son partes comestibles das plantas (sementes, froitas, follas, talos) ou

de animais (músculo, ovos, leite) e tamén fungos, algas e auga, tras ser separados da natureza. Son

alimentos naturais alterados por procesos que inclúen a eliminación de partes non comestibles e o

tinguido, moído, filtrado, envasado e envasado ao baleiro. Estes procesos efectúanse para conservar

os alimentos naturais, para facelos adecuados para o seu almacenamento ou para volvelos seguros,

comestibles ou pracenteiros para o consumo.

Grupo 2. Ingredientes culinarios procesados

Os  ingredientes  culinarios  procesados,  como  aceites,  manteiga,  azucre  e  sal,  son  substancias

derivadas dos alimentos do grupo 1 ou da natureza por procesos de prensado, refinado, moído,

moenda e secado.

Grupo 3. Alimentos procesados

Os alimentos procesados, como os vexetais envasados enfrascados, as conservas de peixe ou as

froitas en caldo de azucre prepáranse agregando sal, aceite, azucre ou outras substancias do grupo

2 a alimentos do grupo 1.

O procesamento inclúe diversos métodos de conservación ou cocción e, no caso de pans e queixos,

fermentación  non  alcohólica.  A  maior  parte  dos  alimentos  procesados  teñen  dous  ou  tres

ingredientes  e  pódense  recoñecer  como  versións  modificadas  dos  alimentos  do  grupo  1.  Son

comestibles  de  seu  ou  asociados  con  outros  alimentos.  O  propósito  do  seu  procesamento  é

aumentar a durabilidade dos alimentos do grupo 1 ou modificar ou aumentar as súas calidades

organolépticas.

Grupo 4. Alimentos ultraprocesados

Os alimentos ultraprocesados, como as bebidas non alcohólicas, os aperitivos empaquetados, doces

ou  salgados,  os  produtos  de  carne  reconstituída  e  os  pratos  conxelados  precociñados  son

preparacións feitas na súa maior parte ou completamente de substancias derivadas de alimentos e

aditivos, con pouco ou ningún alimento intacto do grupo 1.

Os ingredientes destas preparacións adoitan incluír aqueles empregados nas comidas procesadas,

como azucres, aceites, graxas ou sal.  Pero os alimentos ultraprocesados tamén conteñen outras
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fontes  calóricas  e  nutrientes  que  normalmente  non  se  empregan  nas  preparacións  culinarias.

Algúns extráense directamente de alimentos, como a caseína, a lactosa, o soro do leite e o glute.

Moitos proveñen do procesamento dos constituíntes alimentarios, como os aceites hidroxenados

ou interesterificados, as proteínas hidrolizadas, a proteína de soia purificada, a maltodextrina, o

azucre invertido e o xarope de millo rico en frutosa. Algúns destes procesos non teñen equivalentes

domésticos, como a hidroxenación e a hidrolización, a extrusión e o moldeado e o preprocesado

para  fritir.  O  propósito  global  do  ultraprocesamento  é  crear  produtos  alimentarios  de  marca,

atractivos e suxeitos a intensa comercialización. 
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11. CRITERIOS PARA AVALIAR UNHA PROGRAMACIÓN CON MENÚS DO XANTAR E DA CEA

1. Os menús deben incluír  alimentos  de todos os  grupos e nas  proporcións  adecuadas.  Deben

achegar distintos alimentos dentro de cada grupo. Por exemplo, do grupo das verduras e froitas,

aconséllase variar entre as de distintas cores; dos peixes, entre azuis e brancos.

2. Os menús deberían ser adecuados á época do ano. No outono e no inverno, son máis adecuadas

as potaxes, os caldos e as verduras cociñadas. Na primavera e no verán, poden servirse máis cremas

frías ou ensaladas variadas, combinando verduras e hortalizas, legumes e incluso froitas.

3. É importante manter, incluso potenciar, os aspectos tradicionais saudables da nosa cociña. A

promoción da dieta atlántica é un bo exemplo.

4. Os alimentos de orixe vexetal deben constituír a base da alimentación. Debemos asegurar unha

achega suficiente de cereais, legumes, verduras e froitas para garantir, entre outros, a achega de

fibra.

5. Recoméndase complementar os legumes cos cereais e vexetais, en forma de potaxes ou guisos, e

moderar a oferta de fritos e alimentos procesados.

6. Os alimentos de orixe animal deben estar presentes en forma de ovos, carnes magras de ave,

tenreira ou porco; peixes frescos ou conxelados brancos e/ou azuis, preferentemente servidos sen

espiñas.

7.  Debe  eliminarse  a  graxa  visible  das  carnes.  Os  derivados  cárnicos  máis  graxos,  como  os

embutidos, as salchichas ou hamburguesas, ou os precociñados a base de peixes, como as varas de

pescada, deben ser de consumo ocasional e nunca desprazar as opcións máis saudables.

8. Non se recomenda a oferta excesiva de alimentos procesados e precociñados para acompañar os

pratos. É mellor elixir a carne ou o peixe conxelados ca outras preparacións de pratos precociñados

ou listos para servir.

9. A forma de preparación dos alimentos debe ser variada, ha de diminuírse o consumo de fritos e

aumentar as preparacións sinxelas e máis adecuadas, como os asados ao forno, os fervidos ao vapor

ou  os  cocidos.  Aconséllase  non  requentar  a  comida  e  non  someter  os  alimentos  a  procesos

excesivamente prolongados para evitar a perda de nutrientes e as variacións no sabor.
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En resumo:

Un primeiro  prato no  que  se  alternen verduras,  legumes,  arroz  ou  pasta.  Débese  potenciar  o

consumo de  potaxes  preparadas  con  legumes,  hortalizas  e/ou verduras  combinadas  con  arroz,

patacas e/ou pasta e ofrecelos tamén no segundo prato.

Un segundo prato que se basee en carne magra, peixe ou ovos (acompañado con gornición de

verduras,  arroz,  pataca  ou  pasta)  ou  unha  potaxe  de  legumes  con  verduras  e  arroz,  pasta  ou

patacas. Débese potenciar o consumo de peixe, cuxa graxa proporciona efectos moi beneficiosos

para a saúde do escolar.

Unha sobremesa  que ofreza sobre todo froita fresca e, con menor frecuencia, derivados lácteos,

como queixo ou iogur. Pódense ofrecer tamén combinados de froitas e derivados lácteos, como

iogur (por exemplo, amorodos con iogur ou zume de laranxa ou limón, batido natural de froitas con

leite etc.). Aconsellamos minimizar o uso doutros derivados lácteos, como nata ou manteiga. Unha

vez ao mes poden permitirse outras sobremesas, como o flan, as cremas ou os doces de carnaval.

As racións de pan e auga deben estar sempre presentes no menú do comedor escolar.

Non é recomendable acompañar os menús dun vaso de leite.

Recomendamos como aceite de elección o de oliva, aínda que o aceite alto oleico é tamén unha

boa opción.  Se usamos os  de sementes  ou de xirasol,  non é recomendable sometelo a  altas

temperaturas de fritura.
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12. CRITERIOS PARA AVALIAR A OFERTA DA RESTAURACIÓN COLECTIVA

Dentro das actividades de fomento dunha alimentación saudable, considérase adecuado incluír a

oferta alimentaria da restauración colectiva como obxecto de actuación e mellora. Cada vez é máis

numeroso o grupo de poboación que come fóra da casa, ben sexa en comedores escolares, laborais,

sociais,  das  diferentes  institucións  ou  dos  establecementos  hostaleiros  da  nosa  comunidade.  E

establecer criterios nutricionais para valorar este tipo de oferta alimentaria pode ser de utilidade

como posible exercicio da clase. 

CRITERIOS XERAIS. O RESTAURANTE DEBERÍA:

1. Garantir a presenza de preparacións ao forno, fervidas ou á prancha. Admítense os refogados e

rustridos tradicionais. Limítanse as preparacións rebozadas, fritidas e con ingredientes moi graxos

na súa composición: manteigas, nata, salsas comerciais con queixo para gratinar etc.

2. Servir os menús acompañados dunha ración de pan e auga da billa (auga apta para consumo

humano).

3. Garantir a presenza de aceite de oliva virxe nas aceiteiras e para o cociñado. Para determinadas

prácticas culinarias poderanse permitir outras variedades, como o de xirasol alto oleico.

4. Garantir a posibilidade de solicitar medias racións ou dun único prato.

CRITERIOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE ALIMENTOS:

1. Garantir a presenza dalgún produto integral entre os cereais que compoñen o menú, ben sexa o

pan, a pasta ou o arroz.

2.  Garantir  a  presenza  dun  primeiro  prato  cuxo  ingrediente  principal  sexan  as  hortalizas  e  as

verduras, preferiblemente frescas e de temporada, ou que no primeiro prato e no segundo poida

haber unha alternativa de guarnición de verduras.

3. Garantir a presenza dun prato de legumes. No caso dun menú do día, os pratos de legumes

deberán estar presentes polo menos 2 veces á semana.

4.  Garantir a presenza dun prato a base de peixe e/ou marisco.  No caso dun menú do día,  os

segundos pratos  a  base de peixe  constituirán  polo menos o 50 % da oferta.  As  especies  azuis

representarán polo menos o 40 % da oferta semanal de peixe.

5. Garantir a presenza de pratos a base de carnes magras e de ave.

6. Garantir unha ración de froita fresca ou seca na sobremesa.

7. Garantir a presenza de lácteos baixos en graxa.

44



CRITERIOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE NUTRIENTES CLAVE

1. Ausencia de saleiros na mesa.

2. Ausencia de salsas comerciais tipo ketchup, mostaza ou maionesa na mesa.

3. Toda a oferta do menú deberá estar cociñada con pouco sal, salvo aqueles casos en que estean

presentes alimentos como anchoas ou xamón. Nese caso, deberase garantir a presenza doutras

opcións alternativas sen ou con pouco sal.

OUTROS CRITERIOS

1. Traballar sempre baixo criterios de calidade (requentamentos excesivos, determinadas especies

de peixes ou carnes etc.).

2. Usar alimentos frescos, de temporada e produtos locais.

3. Preparar receitas propias da nosa tradición e cultura culinaria (crucíferas, rustridos...).

4.  Engadir  a  composición nutricional  do menú en canto a contido calórico,  achega de graxas  e

azucres etc.

5. Darlles aos clientes recomendacións en función das posibles patoloxías (hipertensión,  diabetes,

alerxias alimentarias...).
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13.  CRITERIOS  PARA  AVALIAR  A  OFERTA  DA  CAFETERÍA  ESCOLAR  E  MÁQUINAS

EXPENDEDORAS

Posibles criterios reguladores para a oferta alimentaria nos centros escolares

Nutrientes (por porción de consumo)

Enerxía < 200 kcal

Graxa total 35 % total; < 7,8 g

Graxa

saturada

10 % total; < 2 g

Azucres 10 %; < 5 g 

Alimentos recomendados como de primeira elección

Auga

Leite enteiro*

Iogur natural non azucrado**

Pan fresco integral ou non

Froita fresca 

Froitas desecadas 

Froitos secos 

Hortalizas 

Pequenos bocadillos con xamón ou tortilla de pataca 

Conservas (exemplo: atún), tomate...

Nin refrescos nin zumes comerciais

*Recomendacións do Comité de Nutrición de

ESPGHAN.  O  leite  enteiro  achega  un  3,5  %

como máximo de graxa, polo que estaría de

acordo  coas  recomendacións.  Pode  facerse

unha  xustificación  similar  para  o  envase  do

iogur e contido en graxa.

**A última directriz da OMS para o consumo

de azucre  aconsella  limitar  o  consumo a un

máximo dun 10 % (mellor do 5 %) das calorías

totais. 

46



14. RECOMENDACIÓNS PARA AS FAMILIAS

14.1.  RECOMENDACIÓNS  PARA  FOMENTAR  HÁBITOS  ALIMENTARIOS  SAUDABLES  NA

INFANCIA

A  educación  para  a  saúde  implica  a  toda  a  comunidade.  A  familia  é  fundamental  no

desenvolvemento  do  neno,  pero  a  escola  e  os  titores  académicos  poden  desempeñar  un

transcendente papel no autocoidado da saúde dos escolares. A colaboración e o traballo conxunto é

clave  para  acadar  os  obxectivos  educativos.  Os  docentes  poden  transmitirlles  consellos  e

recomendacións ás familias de forma periódica, así como informalos dos proxectos que os menores

están a desenvolver na escola.

1. Favorecer  un modelo alimentario  familiar  que permita a  supervisión,  a  socialización e  a

adquisición de hábitos saudables. 

2. Animar  as  nais  e  os  pais  a  interpretar  correctamente  os  sinais  de  fame  e  plenitude  e

respectalas. Alimentar os rapaces en consecuencia. Alentar os meniños a escoitar os sinais

internos de fame e de saciedade. Non forzar a comer.

3. Axudarlle á familia a adquirir as habilidades necesarias para preparar e presentar alimentos. 

4. Fomentar os horarios regulares. Evitar a achega alimentaria en calquera momento e lugar.

Evitar picar entre horas. 

5. Non usar os alimentos como premios nin castigos.

6. Ser  quen  de  valorar  a  publicidade  de  alimentos  e  bebidas  dun  xeito  crítico.  Demandar

información para que as escollas de alimentos sexan o máis saudables posible.

7. Fomentar as comidas en familia.

8. Evitar a sobreabundancia na mesa, as fontes cheas ou repetir os pratos.

9. Evitar a presenza do televisor no comedor familiar.

10. Crear un clima positivo. Falar na mesa. Comer sentados, devagar e con tempo suficiente.
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14.2. CONSELLOS PARA DESENVOLVER PREFERENCIAS ALIMENTARIAS SAUDABLES

1.  Familiarizar  as  nenas  e  os  nenos  cunha  ampla  variedade  de  alimentos,  preparacións  e

texturas. 

2.  Ofrecer  os  alimentos  co  seu  sabor  natural,  sen  enmascarar  e  sen  usar  saborizantes  nin

edulcorantes. 

3. Dispor exposicións sucesivas e repetidas aos novos alimentos (en principio, máis de 10 veces)

na mesa familiar. Aínda que ao principio non os proben, a familiaridade do alimento mellora a

aceptación a longo prazo e, aos poucos, acabaranos introducindo na súa dieta. 

4. Buscar a aceptación de novos alimentos combinando sabores e receitas que inclúan alimentos

familiares, á vez que se incorporan outros novos. 

5. Introducir os alimentos novos de pouco en pouco ao principio da comida ou no momento en

que teñen máis apetito. Seguir con exposicións repetidas ata que o neno se acostume ao novo

sabor. 

6. Non substituír alimentos que non lles gustan por outros do seu agrado, salvo cando o neno

manifeste rexeitamento continuado a un alimento. 

7. Non limitar  ao sentido do gusto a aceptación dos alimentos.  As preferencias alimentarias

desenvólvense tamén cos sentidos visuais, olfactivos e táctiles. Por iso é importante permitir que

os nenos pequenos vexan, ulan, toquen e manipulen os alimentos.

14.3. CONSELLOS DIETÉTICOS PARA PREVIR O SOBREPESO NA INFANCIA

1. Manter horarios regulares.

2. Servir o alimento en cada prato e prescindir das fontes na mesa. 

3. Fomentar un consumo responsable, aínda cando os alimentos sexan moi do agrado do neno.

Non invitar a repetir se a comida se considera suficiente.

4. Fomentar pratos de culler con legumes, hortalizas e cereais. Limitar as patacas fritidas con...

5. Ampliar a carta do restaurante doméstico, fomentando a inclusión de ingredientes vexetais,

hipocalóricos en receitas e preparacións do agrado dos nenos.

6. Fomentar a práctica do almorzo. Limitar o contido calórico das merendas.
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7. Combinar alimentos que toman con desagrado con preparacións ben aceptadas, e á inversa.

8. Ofrecer as novidades ao principio de cada comida, xusto cando o neno ten máis apetito. 

9. Buscar motivos e xogos para probar alimentos novos.

10. Limitar  determinadas formas de preparación,  como fritos e rebozados.  Fomentar outras,

como a cocción ao vapor e o forno.

11. Evitar as salsas, tanto caseiras como comerciais, así como os aliños moi calóricos.

12. Evitar alimentos superfluos e valorar as necesidades reais dos rapaces. Non restrinxir o pan

nin os cereais da dieta dos nenos, salvo que manifesten unha achega demasiado elevada.

13. Evitar o exceso de produtos procesados.

14. Evitar as bebidas con azucre. Lembrar que a auga é a bebida de elección. Explicar que unha

ración na idade infantil non é a mesma que para un adulto e que é preciso aprender a comer

con moderación.
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15. OUTROS ENDEREZOS E DOCUMENTOS DE INTERESE

1. GUÍAS ALIMENTARIAS NA IDADE INFANTIL

2. ESTRATEXIA NAOS: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.htm.

3. GUÍAS ALIMENTARIAS DE ADULTOS

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentarias-senc-2016.

h  ttps://www.finut.org/libros/guia-fotografica-de-porciones-de-alimentos-consumidos-en-espana/   (con licenza).

4. BASE DE DATOS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 

(Bedta. Ministerio ou calquera táboa de composición de alimentos acreditada para o seu uso): https://www.bedca.net/.

5. OFERTA ALIMENTARIA EN RESTAURACIÓN COLECTIVA

Decálogo gastronomía saudable SEEDO: 

https://www.seedo.es/images/site/Decalogo_Dieta_Saludable.pdf

Proxecto AMED (restauración colectiva saudable): http://www.amed.cat/es/.
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16. ALGUNHAS SUXESTIÓNS PARA A PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NOS PROXECTOS 
ALIMÉNTATE BEN 

A escola ofrécelles aos escolares oportunidades para aprender sobre a alimentación, a nutrición e a

saúde. O ámbito alimentario fai referencia aos alimentos e ás bebidas que están dispoñibles para o

alumnado ao longo da xornada escolar.  Mellorar  este ámbito para reforzar  as  mensaxes que o

alumnado recibe sobre alimentación saudable e darlle a oportunidade de practicala debe ser unha

tarefa de toda a comunidade educativa no seu conxunto. 

As nais e os pais desempeñan un papel importante no fomento da saúde e no benestar dos nenos e

adolescentes, tanto na casa coma na escola. A participación da familia convértese nunha estratexia

de primeira orde para lograr cambios positivos na escola, modelando as eleccións infantís cara a

comportamentos  máis  saudables  e  propiciando  o  desenvolvemento  de  habilidades  sociais  e

académicas.  Para  isto,  a  escola  debe  ofrecer  ferramentas  capaces  de  motivar  os  pais  para

participaren activamente nas actividades para a promoción de saúde e para a mellora do ámbito

alimentario no centro educativo.

Modelo de traballo Xermola

O modelo de traballo Xermola pretende proporcionar un marco para que a familia e a comunidade

traballen xuntas, coa finalidade de:

 Apoiar as escolas no manexo preventivo da obesidade infantil.

 Mellorar a contorna alimentaria escolar mediante estratexias e medidas prácticas.

 Aumentar as oportunidades para realizar actividade física.

 Integrar  os recursos e activos en saúde de toda a comunidade con aqueles que xa viña

proporcionando a escola. 
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Secuencia recomendada

1. Establecer unha  conexión coas familias mediante relacións que favorezan a participación nas

actividades de promoción de saúde. Presentarlles o plan Xermola e darlles a coñecer o proxecto

Aliméntate ben. Lembrar que o traballo conxunto de toda a comunidade educativa é fundamental

para acadar os nosos obxectivos.

2. Lograr e manter a participación das nais e pais nas actividades de saúde da escola, ofrecéndolles

unha ampla variedade de opcións. Levar aspectos da saúde ao Consello Escolar.

3.  Solicitarlles información sobre o que esperan da escola, os aspectos que perciben de máximo

interese e as suxestións que propoñen para facilitar o cambio.

4. Darlles a coñecer o plan de traballo e onde se espera a súa intervención. Explicarlles ás familias

o programa e as tarefas que imos encomendarlles, preferiblemente mediante un cronograma de

traballo. Recordamos que estas tarefas son complementarias ao traballo dos docentes. En ningún

caso estas tarefas deben ser responsabilidade única das familias. Polo mesmo motivo, a familia

colabora, pero o traballo final e a avaliación deben ser tarefas do alumnado e do profesorado,

respectivamente.

5. Con respecto á alimentación saudable, falarlles da importancia da contorna alimentaria escolar

como espazo protexido. Proporcionar ideas e suxestións para melloralo entre todos (por exemplo,

mellorando as merendas escolares e facilitando a posta en práctica das iniciativas propostas polos

mestres).

6. Comezar as actividades.
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16.1. FAMILIAS DO PROXECTO XERMOLIÑO

Recomendacións para que o profesorado titor e o coordinador poidan traballar coas familias.

1. Revisar os obxectivos e os grupos de actividades para acadalos

Organizar o noso plan de traballo segundo a planificación de actividades proposta para o primeiro, 

segundo e terceiro trimestre. Por exemplo, para o ciclo inicial e medio e no primeiro trimestre 

recoméndase:

 Desenvolver 2 actividades correspondentes ao grupo I: probar alimentos e receitas novas,  

desenvolver habilidades para a manipulación de alimentos.

 Desenvolver 1 actividade correspondente ao grupo II: coñecer a contorna alimentaria 

familiar e allea, distinguir entre alimentos e gastronomía propia, coñecer aspectos da 

produción alimentaria.

 Desenvolver 1 actividade do grupo IV: desenvolver sentimentos e emocións paralelas ao 

feito alimentario ou integrala nas citadas anteriormente.

2. Programar actividades con certa periodicidade para que as familias dispoñan de 

certas pautas e poidan organizarse

Nos seguintes exercicios, proponse como unha periodicidade quincenal, aínda que debe 

entenderse como un exemplo. A planificación sempre deberá estar suxeita ao criterio do 

profesorado titor.
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EXEMPLO 1:

No mes de outubro, vanse desenvolver actividades dos grupos I e II tanto na casa como na escola. 

Do 1 ao 15 de outubro, desenvolveranse actividades do grupo 1. Nos seguintes quince días (do 15 

ao 30 de outubro), as actividades desenvolvidas corresponderán ao grupo 2.

Lembramos que estes grupos pretenden acadar os obxectivos 1, 2, 3 e 7 do noso proxecto:

“Polo menos un 75 % do alumnado terá probados 10-20 alimentos e receitas novas e terá 

desenvolvida algunha habilidade na manipulación e preparación dos alimentos”.

“Polo menos un 50 % do alumnado poderá distinguir entre alimentos e gastronomía propia e 

característica da súa contorna e hábitos e tradicións culinarias doutras culturas”.

“Polo menos un 50 % do alumnado coñecerá aspectos da súa contorna en canto á produción 

alimentaria (gandería, pesca...)”.

“Polo menos o 75 % das actividades do proxecto escolar facilitarán o desenvolvemento de emocións

e sentimentos paralelos ao feito alimentario”.

Formulamos a seguinte solicitude á familia:

1.º Antes da compra familiar, elixide unha ou varias receitas novas para elaborar en familia (con 

algún ingrediente que nunca antes fora incluído e que poidan probar todos). Esta receita pode ser 

típica doutra comunidade, país ou mesmo continente. A receita pode formar parte de calquera 

comida do día e do primeiro ou o segundo prato do xantar ou da cea. Recoméndase integrala no 

menú completo (por exemplo, menú do xantar. Primeiro prato: fideos chineses con améndoas e 

especias (foi o que fixemos); segundo prato...; sobremesa:...).

2.º Os rapaces deberán buscar información sobre o lugar de procedencia da devandita receita. 

Pódese dar a elixir entre unha descrición xeográfica, histórica, cultural... Poden elixir palabras do 

seu idioma, recoller costumes e tradicións. E deberán comparar algún destes aspectos cos da súa 

comunidade (por exemplo, gandería, explotacións agrícolas etc.)

3.º A foto da receita e a información posterior deberá ir acompañada por unha descrición coas 

sensacións, cata, momentos máis divertidos á hora de preparala, a quen da casa lle gustou máis, a 

quen menos etc.

4.º Xuntar a estas actividades outras disciplinas que cada mestre ou mestra deberá sinalar no 

momento de encomendar as tarefas. Por exemplo:

a. Estudar partes das plantas cociñando: “Na escola aprenden que as froitas e os vexetais que 

comemos son partes das plantas. Son sementes, follas, froitas, talos, raíces ou flores. Ao preparar 

unha receita en familia, comentarlles que parte da planta é cada ingrediente...”.
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Por exemplo, mesturar nunha receita:

 Sementes (por exemplo, de liño)

 Follas (por exemplo, espinacas)

 Froitas (por exemplo, tomate)

 Talos (por exemplo, apio)

 Raíces (por exemplo, cenorias)

 Flores (por exemplo, brócoli)

b. Observar os estados da materia mentres cociñan.

Por exemplo, preparar un menú con:

 Algo líquido: sopa (observar e comentar o grao de ebulición).

 Alimentos sólidos (que foran previamente conxelados).

 Algo xeado, xeo ou zume de froitas conxelado, batidos, xeados etc.

c. Traducir unha receita a outro idioma.

d. Facer unha adiviña cos ingredientes da receita.

5.º Solicitar a documentación: receita, ingredientes, cata, sensacións, traballo e tarefas en familia, 

impresións das nais e pais etc.

6.º Avaliar.

7.º Enviar o feed-back á familia. Comentarios, suxestións, parabéns etc.

EXEMPLO 2:

No mes de xaneiro e na primeira quincena de febreiro, imos desenvolver actividades 

correspondentes ao grupo III tanto na casa como na escola.

Lembramos que estes grupos pretenden acadar os obxectivos 4 e 5 do noso proxecto.

“Polo menos un 75 % do alumnado será quen de planificar un menú sinxelo segundo os 

coñecementos adquiridos en canto á clasificación e achega nutricional destes”.

“Polo menos un 75 % do alumnado coñecerá a relación da alimentación coa nutrición e a saúde”.

Formulámoslle a seguinte solicitude á familia:

1.º Imprimir o esquema correspondente ao anexo 5.1. (Myplate esquema). Logo, só terán que 

enchelo con fotos de alimentos que vexan na neveira, segundo cada un dos sectores. Os alimentos 

non teñen que estar cociñados. Bastará con encher os ocos segundo o modelo do esquema e sacar 

varias fotos con distintas combinacións. Cada combinación proposta corresponderalle a un membro 

da familia, segundo os seus gustos e preferencias. As colección de fotos deberá enviarse ao titor.
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2.º Nos seguintes 15 días, as propostas de Myplate deberán acompañarse dun texto onde se 

xustifique a elección dos alimentos (só dos máis significativos) segundo as propiedades nutricionais 

e beneficios para a saúde. Recoméndase que esta busca sexa dirixida polos pais e nais.

3.º Xuntar a estas actividades outras disciplinas que cada mestre ou mestra deberá sinalar no 

momento de encomendar as tarefas.

a. Establecer proporcións de pesos e medidas, segundo os sectores do esquema Myplate.

b. Debuxar a foto do Myplate con distintas técnicas de pintura.

c. Propor diferentes combinacións para alguén que deba comer con pouco sal, para alguén que 

necesite ferro... para un avó, para un bebé etc.

4.º Avaliar.

5º. Enviar un feed-back á familia. Comentarios, suxestións, parabéns etc.

3. Xuntar actividades a medio e a longo prazo

Motivar, establecer retos entre o alumnado e as súas familias dun xeito integral e participativo.

A clase enteira debería participar como un único grupo con obxectivos e retos comúns.

Por exemplo, ata que acabe o curso temos que chegar a probar 40 receitas distintas e 40 alimentos 

distintos entre a clase enteira. Desde aquí a... Para iso necesito axudantes que fagan unha base de 

datos pequeniña ou que axuden a... etc.

4. Manter unha comunicación fluída coas familias

Establecer momentos para falar (por exemplo, ao final de cada trimestre, ao finalizar cada 

actividade etc.). Animar e motivar. Insistir en que a súa participación é imprescindible para acadar 

os nosos obxectivos. Fomentar a participación na toma de decisións. Recoller as súas iniciativas nun 

documento que se poida amosar a toda a comunidade educativa. Poñer en práctica todas as ideas 

que sexan viables. Traballar os falsos mitos relacionados coa alimentación.

5. Enviar mensaxes de promoción de saúde, recomendacións sanitarias... para reforzar o 

traballo continuado, tanto na escola coma no fogar. Lanzar cancelos coas mensaxes que acompañan 

as campañas (por exemplo, #MellorSenEnvase) para favorecer a difusión nas redes.
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16.2. RECOMENDACIÓNS PARA APOIAR O PROXECTO XERMOLÓN DESDE A CASA

Recomendacións para que os titores e coordinadores poidan traballar coas familias.

1. Organizar o plan de traballo segundo a planificación de actividades proposta para o primeiro 

trimestre (actividades formativas), para o segundo (rexistro e análise de resultados) e para o 

terceiro (exposición e proposta de mellora).

2. Basearse no cadro de actividades para o ámbito familiar e comunitario. Propoñer algunha 

actividade dese catálogo e buscar na columna da dereita a proposta de mellora que mellor se 

complemente.

3. Distribuír os escolares en grupos funcionais de 6-8 persoas. Encargarlles o mesmo tipo de 

actividades en cada grupo. Os participantes deberán homoxeneizar os resultados intragrupo antes 

de enviárllelas aos titores.

4. Propoñer o modelo de participación familiar. Desde equipos de traballo independentes con

respecto  ao  alumnado  (con  proposta  de  actividades  para  contrastar  outras  realizadas  polos

escolares,  ata  laboratorios  de  probas  para  experimentos  do  alumnado  ou  como  branco  das

actividades de mellora...).

Pódense  establecer  marcos  de  compromiso  en  que  as  familias  se  comprometan  a  realizar

determinados cambios que melloren a alimentación da familia:

- Realización autónoma de hábitos elementais de hixiene relacionados coa alimentación (lavado,

refrixeración, hixiene bucal etc.).

- Participación activa e colaborativa nas tarefas relacionadas coa alimentación.

- Experimentación científica na cociña (por exemplo, pan).

- Pautas para o coidado do medio ambiente relacionadas coa alimentación.

- Valoración dos motivos que condicionan as escollas relacionadas coa alimentación.

- Valoración da relación que existe entre a alimentación e as sensacións de benestar. 

-  Valorar  con  espírito  crítico  os  factores  que  nos  inflúen  no  consumo  de  comida  rápida  e

ultraprocesados.

E, en xeral, todos aqueles aspectos xa tratados no anexo 14. Recomendacións ás familias.
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