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RESUM SESSIÓ

•	 Introducció: visionament del vídeo del BCC.

•	 Explicació del professorat: presentació del joc 
interactiu	“Menú	setmanal”.

•	 Activitats:	elaboració	del	menú	setmanal	equilibrat. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 
-	Comprendre	el	concepte	de	menú	setmanal	i	els	seus	valors.

-	Aprendre	a	alimentar-se	de	forma	equilibrada	sense	caure	
en la monotonia.

-	Conèixer	els	fonaments	científics	i	culturals	per	a	ser	bon	
cuiner i assimilar els avantatges de cuinar.

-	Fer-los	conscients	que	la	cuina	no	només	és	un	instrument	
per	a	alimentar-nos,	sinó	que	transcendeix	la	forma	en	què	
ens relacionem amb el nostre entorn social i natural.

-	Aprendre	a	aprofitar	els	aliments	per	a	evitar	el	malbarata-
ment.

-	Promoure	activitats	en	família:	participar	en	la	compra	
setmanal, en l’elaboració dels plats, en el moment de menjar 
i en la recollida de la cuina.

- Transmetre la importància del consum responsable i del 
estalvi, tant de temps com de diners.

-	Conèixer	el	BCC	i	la	seva	activitat.

Fitxa tècnica

ENERGIA PER A CRÉIXER  
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OBJECTIUS GENERALS

- Conscienciar, promoure i formar sobre la necessitat 
d’implementar hàbits alimentaris saludables.

- Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància d’una alimentació 
equilibrada	i	la	relació	entre	aquesta	i	l’estat	de	salut.

- Recordar la importància d’una alimentació variada per a cobrir 
necessitats de creixement i desenvolupament.

- Reconèixer la importància de distribuir l’alimentació diària en 
cinc àpats.

-	Aprendre	a	planificar	una	dieta	equilibrada	(basada	en	la	
piràmide	alimentària)	desenvolupant	un	menú	setmanal.
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Fitxa tècnica

CONTINGUTS

-	Concepte	de	menú	setmanal	i	els	seus	valors.

-	El	Basque	Culinary	Center:	què	és	i	quines	funcions	
acompleix.

-	Diversitat	de	plats	en	els	quals	pot	ser	present	un	mateix	
tipus	d’aliment.

COMPETÈNCIES CLAU

-	Competència	en	comunicació	lingüística.

-	Competència	matemàtica	i	competències	
bàsiques	en	ciència	i	tecnologia.	

- Competència digital.

- Competència per a aprendre a aprendre.

-	Competències	socials	i	cíviques.

-	Sentit	de	la	iniciativa	i	esperit	emprenedor.

- Consciència i expressions culturals.
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Desenvolupament de la sessió

Quadern de l’alumne

El	professorat	explicarà	l’activitat	que	faran	a	classe	i	la	
importància	que	té.

L’activitat	consisteix	en	l’elaboració	d’un	menú	setmanal	
equilibrat.	Es	pot	fer	de	dues	maneres:

-	En	línia,	visitant	el	web	“Energia	per	a	créixer”.

-	Fora	de	línia.	Si	l’ordinador	on	vols	fer	l’activitat	no	disposa	
de	connexió	a	internet,	segueix	aquests	passos:

1. Visita des d’un ordinador amb connexió a internet la 
pàgina	“Energia	per	a	créixer”.

2. Descarrega	l’arxiu	“Menú	equilibrado.exe”	i	desa’l	en	
un	dispositiu	d’emmagatzemament	extern,	com	ara	
un	llapis	USB	o	un	CD.	Ha	de	tenir	almenys	500	MB	de	
capacitat d’emmagatzemament.

3. Insereix el llapis USB o el CD en l’ordinador on vulguis 
instal·lar	l’aplicació.	Si	és	un	CD	pots	clicar	sobre	la	
icona de l’aplicació directament per a instal·lar-la. Si 
és	un	USB,	recomanem	copiar	l’aplicació	a	l’escriptori	i	
després	clicar	sobre	la	icona	per	a	instal·lar-la.

4. Un cop instal·lada l’aplicació, l’obrim i comencem amb 
l’activitat.
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Quadern de l’alumne

ABANS DE COMENÇAR

El	joc	no	desa	cap	tipus	d’informació.	

Si	tanques	la	pantalla	perdràs	les	
seleccions	que	hagis	efectuat.

PANTALLA D’INICI

En obrir l’aplicació ens apareix la pantalla d’inici 
amb	les	diferents	parts	de	l’activitat.

- Vídeo d’Introducció.

-	Joc	Menú	equilibrat.

- Piràmide Nutricional.

En	tota	l’aplicació	ens	apareix,	a	la	part	superior	esquerra,	
la	icona	de	tres	bandes	del	menú	de	navegació	per	
a	anar	directament	a	qualssevol	de	les	seccions.

Juego del menú 
equilibrado

Juega y aprende a elaborar un 
menú semanal saludable.

Video de
introducción

Conoce las claves para realizar 
un menú semanal saludable.

Ver vídeo

La Pirámide
Nutricional

Consulta la pirámide para 
realizar mejor tu menú.

Ver pirámideJuega ahora

Inicio

Inicio

Pirámide 

Video

Juego 
menú

Pantalla
completa
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Quadern de l’alumne

VÍDEO D’INTRODUCCIÓ

Consta	d’un	vídeo	de	3	minuts	de	durada	en	el	qual	s’explica	
la	importància	de	planificar	un	menú	equilibrat	amb	la	
col·laboració	del	Basque	Culinary	Center.

Vídeo de introducción

Inicio

Inicio

Pirámide 
nutricional

Video

Menú
equilibrado

Pantalla
completa
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Quadern de l’alumne

JOC MENÚ EQUILIBRAT

El	seu	objectiu	és	crear	un	menú	setmanal	equilibrat.

El	professor	anirà	indicant	a	diferents	alumnes	que	triïn	els	
plats per a cada àpat del dia. 

•	 Clicant	sobre	les	fletxes	negres	es	poden	visualitzar	les	
diferents	opcions	per	a	cada	àpat.	(1)

•	 S’han de completar tots els àpats de la setmana. Sobre 
els	plats	es	mostra	una	barra	de	progrés	que	indica	en	
quin	dia	de	la	setmana	ens	trobem.	(2)

•	 A	la	part	inferior,	en	Tix	&	la	Loy	mostren	missatges	i	
consells	per	a	elaborar	correctament	el	menú.	(3)

•	 Quan	es	tria	una	opció	que	ja	ha	estat	seleccionada	
prèviament, surt una alerta i s’obliga a triar-ne una altra 
de	diferent.	Perquè	sigui	més	senzill	encertar,	la	segona	
vegada	es	mostraran	només	les	opcions	lliures.	D’aquesta	
manera es posa l’accent en la importància de menjar 
variat.

•	 El	desdejuni,	com	que	es	considera	més	rutinari,	és	
l’excepció	a	aquesta	norma:	es	pot	seleccionar	tots	els	
dies el mateix.

•	 S’hi	han	introduït	alguns	plats	no	equilibrats	perquè	
l’alumnat	aprengui	que	no	passa	res	per	consumir-ne	
ocasionalment. Quan se seleccionen, surt una alerta de 
color groc. Hem de posar atenció a transmetre la seva 
importància.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Almuerzo Merienda Cena

Vaso de leche, tostada 
con mermelada y zumo 

de mandarina.

Bocadillo de jamón 
york.

Manzana y bocadillo 
de chocolate.

Puré de calabaza, 
porción de pizza, natilla 

casera y pan.

Desayuno

Guardar

Comida

Lentejas, brocheta de 
pechuga de pollo con 
jamón york y queso, 

brocheta de verdudas, 
plátano y pan.

Ejemplo de mensaje del desayuno.

Vista semanal 
de tu menú Pirámide Nutricional

Inicio

Inicio

Pirámide 
nutricional

Video

Menú
equilibrado

Pantalla
completa

1

2

3
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Quadern de l’alumne

En	qualsevol	moment	es	poden	consultar	
les opcions seleccionades clicant sobre el 
botó	“Vista	setmanal	del	teu	menú”.

Pots veure la vista setmanal en mode 
text	(1)	o	en	mode	imatges	(2)	clicant	
sobre el botó corresponent.

Quan	es	completa	el	menú	setmanal,	es	
pot	imprimir	des	d’aquesta	pantalla.	(3)

És	interessant	que	cada	alumne	s’emporti	
el	menú	imprès	perquè	elaborin	les	
receptes a casa amb els pares.

Les	receptes	dels	plats	indicats	en	el	menú	
setmanal	seran	al	web	“Energia	per	a	créixer”.	

D’aquesta	manera	els	serà	més	
senzill dur a terme la recepta.

Vista setmanal 
del teu menú

Lunes
MARTES

LUNES

DESAYUNO ALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA

JUEVES

MIÉRCOLES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Yogur o leche entera 
+ Batido de naranja y 
pera + Pan integral

Yogur o leche entera + 
Fruta fresca + Galletas 
sencillas

Yogur o leche entera + 
Licuado de zanahoria 
y manzana + Cereales  
Corn Flakes

Yogur o leche entera + 
Licuado de zanahoria 
y manzana + Pan 
integral

Uva u otra fruta de 
temporada

Bocadillo de queso

Yogur

Mandarina u otra 
fruta de temporada

Pera + Bocadillo de 
jamón pavo

Cerezas u 
otra fruta de 
temporada + 
Queso fresco

Plátano + Cuajada

Arroz integral con cogollos de lechuga y 
pimientos  + Yogur + Pan integral

Pisto de verduras con huevo poche + 
Yogur + Pan integral

Sopa de verduras +Hamburguesa de 
ternera casera con lechuga y cebolla 
+ Sandía u otra fruta de temporada + 
Pan integral

Patatas guisadas con verdura y 
pescado azul + Ensalada: tomate, 
lechuga y cebolla + Fresas con 
yogur + Pan integral

Lentejas estofadas con verdura + 
Brochetas de pechuga de pollo 
con tomates Cherry + Melón 
u otra fruta de temporada + 
Pan  integral

Lasaña verduras + Ensalada: 
rúcula, atún y aceitunas negras 
+ Macedonia de frutas (naranja, 
kiwi, manzana, piña) + Pan  
integral

      Ver texto             Ver imágenes      ImprimirTInicio

Inicio

Pirámide 
nutricional

Video

Menú
equilibrado

Pantalla
completa

Sándwich vegetal 
de pan integral

Ciruela  u otra fruta 
de temporada 
+ Yogur 

Melocotón  u 
otra fruta de 
temporada + 
Tostada integral de 
queso de untar y 
frutos secos

Bocadillo de 
jamón curado con 
tomate

Setas o champiñones a la plancha. + 
Revuelto de ajos frescos y gambas + 
Yogur + Pan integral

Wok de verduras con  dados de  
pechuga de pollo + Yogur + Pan 
integral

Ensalada con aguacate + Pizza casera 
de atún, cebolla y aceitunas + Fruta de 
temporada + Pan integral

Ensalada de tomate y queso + Tortilla 
de patata y calabacín + Macedonia de 
frutas + Pan integral

Macarrones con champiñones 
y tomate seco + Merluza con 
patatas al horno, aceite de 
oliva y perejil + Batido de piña + 
Pan  integral

Alubias guisadas con verduras + 
Tomate natural con ajo y aceite 
de oliva + Manzana asada con 
frutos secos  + Pan  integral

Espaguetis integrales + Salmon al 
horno con cebolla y pimientos + 
Cuajada + Pan integral

Ensalada de garbanzos + Yogurt 
con nueces y copos de avena + 
Pan integral

Yogur o leche entera 
+ Zumo de naranja + 
Cereales Corn Flakes

Yogur o leche entera + 
Fruta fresca + Galletas 
sencillas

Yogur o leche entera + 
Batido de mandarina 
y manzana + Pan 
integral

Bocadillo de tomate y 
aguacate

Queso fresco

Plátano

1 2 3
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Quadern de l’alumne

PIRÀMIDE NUTRICIONAL

Es poden els consultar els grups 
d’aliments	als	quals	corresponen	
els	plats	del	menú	en	la	Piràmide	
Nutricional. Per a fer-ho, clica sobre el 
botó	“Piràmide	Nutricional”.

Pots navegar pels diferents plats 
clicant	sobre	les	fletxes	negres	(1)	o	
seleccionant-ne un dels check-box de la 
zona	inferior	(2).

Per a veure la piràmide amb tots els 
grups d’aliments, selecciona l’opció 
“Piràmide	completa”.	(3)

Piràmide 
Nutricional Lentejas, brocheta de 

pechuga de pollo con jamón 
york y queso, brocheta de 
verdudas, plátano y pan.

Meriendas

Cenas

Pirámide completa

Almuerzos

Comidas

Desayunos

Inicio

Inicio

Pirámide 
nutricional

Video

Menú
equilibrado

Pantalla
completa

Dulces,  
salados  
y grasas

Bebidas dulces

Embutidos y otros 
productos cárnicos

Salsas y platos preparados

Carnes rojas y jamón

Lácteos

Aceite

Frutas Hortalizas

Pescados / 
 Carne blanca /

Huevos / Legumbres

Frutos secos

Cereales y patata

OCASIONAL

SEMANAL

DIARIO
3 raciones

3 raciones al día 
preferiblemente aceite 
virgen extra

1 o 2 raciones al día 
alternar consumo

Hasta 1 ración día

1 o 2 raciones al día 

2 o más raciones  
al día 1 en crudo

Consumir en formas 
integrales

3 o más raciones al día 

1

2

3
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Quadern de l’alumne

Si	no	disposeu	de	mitjans	per	a	fer	aquesta	sessió	de	forma	
interactiva,	us	facilitem	a	continuació	la	plantilla	següent	
perquè	pugeu	realitzar	el	menú	setmanal	de	forma	manual	en	
un paper.

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

Viernes

Sábado

Domingo

DESAYUNO ALMUERZO COMIDA

MENÚ SEMANAL EQUILIBRADO
MERIENDA CENA
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Dilluns

Dimarts

Dijous

Dimecres

Divendres

Dissabte

Diumenge

DESDEJUNI ESMORZAR DINAR 

MENÚ SETMANAL EQUILIBRAT

BERENAR SOPAR
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DESDEJUNIS ESMORZARS DINARS BERENARS SOPARS

Raïm o una 
altra fruita de 
temporada

Pera + Entrepà de 
pernil de gall dindi

Arròs integral amb cabdells d’enciam i 
pebrots + Iogurt + Pa integral

Patates guisades amb verdura i peix blau 
+ Amanida: tomàquet, enciam i ceba + 
Maduixes amb iogurt + Pa integral

Llet sencera + Liquat de 
pastanaga i poma + Cereals 
Corn Flakes

Iogurt + Suc de taronja + Pa 
integral

Entrepà de 
formatge

Cireres o una altra 
fruita de temporada 
+ Formatge fresc

Samfaina de verdures amb ou 
escumat + Iogurt + Pa integral

Llenties estofades amb verdura + 
Broquetes de pit de pollastre amb cirerols 
+ Meló o una altra fruita de temporada + 
Pa integral

Llet sencera + Fruita fresca + 
Galetes senzilles

Iogurt Plàtan + Quallada Sopa de verdures + Hamburguesa 
de vedella casolana amb enciam i 
ceba + Síndria o una altra fruita de 
temporada + Pa integral

Lasanya de verdures + Amanida: ruca, 
tonyina i olives negres + Macedònia de 
fruites (taronja, kiwi, poma, pinya) + Pa 
integral

Llet sencera + Batut de 
taronja i pera + Pa integral

Mandarina o 
una altra fruita 
de temporada

Sandvitx vegetal de 
pa integral

Bolets o xampinyons a la planxa. + 
Remenat d’alls frescos i gambes + 
Iogurt + Pa integral

Macarrons amb xampinyons i tomàquet 
sec + Lluç amb patates al forn, oli d’oliva i 
julivert + Batut de pinya + Pa integral

Iogurt + Suc de taronja + 
Cereals Corn Flakes

Entrepà de 
tomàquet i 
alvocat

Pruna o una altra 
fruita de temporada 
+ Iogurt

Wok de verdures amb daus de pit de 
pollastre + Iogurt +Pa integral

Mongetes guisades amb verdures + 
Tomàquet natural amb all i oli d’oliva + 
Poma al forn amb fruites seques + Pa 
integral

Llet sencera + Fruita fresca + 
Galetes senzilles

Iogurt + Batut de mandarina i 
poma + Pa integral

Formatge fresc Préssec o una altra 
fruita de temporada 
+ Torrada integral 
amb formatge 
d’untar i fruites 
seques

Amanida amb alvocat + Pizza casolana 
de tonyina, ceba i olives + Fruita de 
temporada + Pa integral

Espaguetis integrals + Salmó al forn amb 
ceba i pebrots + Quallada + Pa integral

Plàtan Entrepà de 
pernil curat amb 
tomàquet

Amanida de tomàquet i formatge 
+ Truita de patates i carbassó + 
Macedònia de fruites + Pa integral

Amanida de cigrons + Iogurt amb nous i 
flocs de civada + Pa integral

PLATS SUGGERITS PEL BCC


