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Tallers d’educació nutricional 

Nutrapp Educa 

 
Nutrapp es dedica a l’especialització docent en investigació, disseny, assessorament, 
elaboració i realització de programes d’educació per a la salut. L’objectiu és implementar 
accions de prevenció i promoció de la salut en diferents grups socials. 

Nutrapp Educa  és la primera plataforma catalana que realitza activitats educatives 
d’educació nutricional online als escolars, professorat i pares.  

També, us ofereix tallers presencials d’educació nutricional ja que eduquem per a la salut 
i per una alimentació equilibrada. 

Els professionals de Nutrapp som especialistes en el camp de la psicologia, educació, 
nutrició, cuina, salut, ecologia i pedagogia amb una llarga experiència. 

Nutrapp, vol ajudar als tècnics de les Institucions, professionals de l’ensenyament, 
professionals de la medicina oferint propostes educatives saludables. 

 

Oferim: 

Tallers a les escoles, xerrades als pares i mares, per millorar els hàbits alimentaris i 
dietètiques dels nens i dels seus pares i mares. 

Una de les novetats de Nutrapp és que els tallers d’educació nutricional també els oferim 
en anglès. 

Els tallers estan dissenyats, experimentats i coordinats per la Dra. Marga Serra, professora 
d’educació nutricional del màster de la Nutrició i Salut de la UOC.  

Responsable i creadora del programa d’educació nutricional a l’escola, de la regidoria de 
Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

Col·laboradora de la Diputació de Barcelona i de diferents Ajuntaments   amb  la 
realització de tallers d’educació nutricional i prevenció dels TCA.  

 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Infantil  
 

LA FESTA DELS SABORS  (també en anglès) 

 

Objectius: 

• Educar la sensibilitat pel gust. 

• Potenciar un esmorzar complet abans d’anar a 
l’escola. 

• Aprendre a mastegar correctament i distingir les 
diferents textures i els diferents sabors dels 
aliments. 

• Donar unes primeres nocions sobre la 
importància d’una alimentació variada; 
descobrir nous aliments. 

• Promocionar hàbits adequats des del punt de 
vista de la salut segons cada edat. 

 

Metodologia 

Una titella, viurà una aventura que serveix d’excusa 
per presentar als nens i nenes diversos aliments 
parlar de la seva importància en la dieta i convidar-
los a tastar, fent-los notar les diferents textures i 
els diferents sabors. 

Classificar aliments segons l’origen. 

Els jocs de les olors. 

Festa del tast. 

Es donarà un recordatori de l’activitat.  

Es necessitarà canó de projecció i equip de so.  

 

Duració: 1h  

 

Pare i mares. Els pares i mares  que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Inicial 
 

SUPERMEGAGUAIS EN NUTRICIÓ (també en anglès) 

 

Objectius: 

• Educar hàbits alimentaris saludables. 

• Potenciar els consum de fruites i hortalisses. 

• Disminuir la ingesta de llaminadures i d’aliments superflus. 

• Aprendre conceptes essencials en alimentació i nutrició. 

 

Metodologia: 

Després d’una explicació sobre com ha de ser una alimentació sana, es divideix la classe 
en grups, cada un d’ells ha de passar un seguit de proves “molt nutritives” per rebre el 
certificat de Supermegaguais en nutrició. 

 

Entre les proves hi 
ha la degustació de 
fruites i hortalisses. 
També es fa una 
reflexió per millorar 
els hàbits 
alimentaris. 

 

Material didàctic 
complementari. 

 

Duració: 1h 30 m. 

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

 

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes.  

 

Es necessitarà canó de projecció i equip de so.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Inicial 
 

TUTTI FRUTTI (també en anglès) 

Adreçat a l’alumnat de 2n d'educació primària 

 

Objectius : 

• Observar, conèixer, manipular i degustar la fruita de temporada. 

• Potenciar el consum de fruita de la zona on vivim. 

 

 

Metodologia:  

• La intervenció consistirà en una explicació 
d’un conte, el país del Tutti Frutti i un tast de 
fruites. 

• S'ofereix un material per l’alumnat.  

 

Duració: 1h. 30 m 

 

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

 

 

 

Pares i mares . Els pares i mares  que ho 
desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

 

 

 

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa. Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Mitjà 

 

ANEM A L’HORT ! 
 

Objectius 

 Apropar als infants al coneixement dels 
cultius i la procedència de les verdures 
que mengen. 

 Fer el planter dels cultius. Conèixer 
diferents maneres de plantar: bulbs, 
llavors, esqueixos, les eines de l'hort. les 
parts més importants de les plantes i 
fruits que plantem i recollim, així com el 
seu procés de creixement. 

 Estudi de l’entorn natural proper. 

 Fomentar l’ús responsable de l’aigua. 

 Iniciar-los en el reciclatge de residus per fomentar el desenvolupament urbà 
sostenible. 

  Gaudir de l'hort d'una manera lúdica. 

 Fomentar el treball en petit grup i cooperatiu.  

 Potenciar els bons hàbits alimentaris: importància d'una alimentació sana amb 
hortalisses i verdures ecològiques i de proximitat. 

 

Metodologia  

La visita tindrà lloca un hort destinat per aquesta finalitat.  

Es fa una explicació del cicle de la natura. Observació de les parts d’una planta: arrels, tija, 
fulles, flor i fruit. Estudi de les seves funcions. S’observen les plantes i les eines de l’hort. 
Es fa un recorregut per les plantes medicinals, implicant  als nens i a les nenes amb els 
aspectes sensorials. 

Posteriorment, plantaran algunes llavors i les regaran. 

Per acabar, es familiaritzen amb els gustos de l’hort, tastant alguns dels productes de 
l’hort. 

Tot anirà acompanyat d’un dossier amb fitxes.  

Duració 1h 30 m  

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

Pares i mares . Els pares i mares  que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional: Inscripció a Nutrapp Educa. Servei  online per les famílies. 5€ al mes.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Mitjà 
 

DE L’HORT AL PLAT  (també en anglès)  
 

 

Objectius: 

 Fomentar el consum de verdures i hortalisses 
fresques. 

 Conèixer el cicle biològic de les verdures i hortal 

 Conèixer el sabor i les textures de diferents hortalisses 

 

 

Metodologia:  

Si es fa a l’escola:  

Explicació teòrica amb power point de una visita a una 
sínia. Després és realitzarà un tast de les diferents 
hortalisses. 

Si es fa a l’hort destinat per aquesta finalitat.  

 

 

Explicació a la Sínia del cicle natural 
de les verdures i hortalisses i 
degustació de diferents hortalisses.  

Duració 2h.  

Es necessita canó de projecció i 
equip de so.  

Pares i mares . Els pares i mares  que 
ho desitgin rebran  informació sobre 
el taller del fill/a.  

Opcional: Inscripció a Nutrapp 
Educa.  Servei  online per les 
famílies. 5€ al mes. Explicació a la 
pàgina. 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Inicial i Mitjà  
 

TALLER DE RECICLATGE RECREATIU  

 

Objectius: 

 Prendre consciència  de la importància del reciclatge pel medi ambient 

 Conèixer alternatives de construcció de joguines utilitzant materials reciclats 

 

 

Metodologia:  

Amb l’excusa de la construcció de 
joguines s’explicarà de forma molt 
senzilla la importància del reciclatge pel 
medi ambient.  

Posteriorment per grups es construiran 
diferents joguines amb material 
reciclat. 

Duració 1h 30m  

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Mitjà 

 

L’ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA  (també en anglès) 

 

Objectius: 

 Aprendre que l’alimentació mediterrània, la nostra, és una de les més saludables del 
món, declarada recentment patrimoni intangible de la Humanitat. 

 Fomentar hàbits alimentaris saludables. 

 

Metodologia: 

Primera part:  

Presentació d’aliments reals que formen part 
l’alimentació mediterrània. 

Explicació teòrica amb Power point de 
l’alimentació mediterrània.  

 

Segona part: 

Opció 1.  Visita el mercat amb una fitxa per 
treballar els aliments de la dieta mediterrània  

Opció 2. Si l’escola no contempla el 
desplaçament al mercat hi ha una altre opció que 
és un taller de cuina mediterrània a la pròpia 
escola.  

 

Duració : 2 h 

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

 

Pares i mares. Els pares i mares  que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

 

Opcional: Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Mitjà 
 

ANEM AL MERCAT !  

Nivell: Cicle Mitjà de Primària 

 

Objectius:  

 Observar, conèixer i degustar els aliments de la zona on vivim. 

 Conèixer l’origen, les característiques dels aliments que trobem al mercat i al mateix 
temps aspectes tradicionals i culinaris dels mateixos 

 Potenciar el consum de verdures i hortalisses, fruita, llegums, fruits secs, peix. 

 

Metodologia: 

• La intervenció consistirà en una visita al mercat, recorregut pel mercat, explicació 
teòrica, gimcana pel mercat i posta en comú. 

• S'ofereix fitxes didàctiques per l‘alumnat i per al professorat.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

 

Pares i mares . Els pares i mares  que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Mitjà 
 

LA FESTA DE L’ESMORZAR  

 

Nivell: Cicle Mitjà de Primària 

 

Objectius  

 Conèixer la importància de fer un bon esmorzar 

 Adquirir hàbits alimentaris saludables 

 Potenciar l’hàbit de realitzar un esmorzar  saludable en iniciar el dia  

 Conèixer i aprendre els diferents nutrients i les diferents funcions que fan en el nostre 
organisme. 

 Prendre consciència de tres aspectes importants a l’hora d’anar a comprar: preu, 
residus i valor nutritiu. 

 

Metodologia :  

Una de teòrica  que s’inicia amb una explicació genèrica sobre dieta equilibrada seguint la 
importància de l’esmorzar i en què consisteix un esmorzar saludable i equilibrat. Així com 
estratègies per incloure aquest àpat a la pròpia alimentació. 

Una pràctica que consisteix amb la 
planificació d’un esmorzar saludable 
en grups de 4 alumnes seguint els 
consells donats. L’alumnat utilitzarà 
el material que consta de  models 
dels diferents aliments que portaran 
les nutricionistes de Nutrapp.  

 

 

 

Duració 1h. 30 m.  

 

Pares i mares . Els pares i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes.  

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle Superior 
 

ÉS EQUILIBRADA LA MEVA ALIMENTACIÓ? 

 

Taller d’alimentació saludable per a alumnes de cicle superior de primària 

 

Objectius: 

 Treballar els hàbits alimentaris saludables i la tolerància a la diversitat. 

 Conèixer les característiques d’una dieta equilibrada, adequada i variada. 

 Desmitificar i aclarir conceptes bàsics d’alimentació i estil de vida, a fi de prevenir 
possibles trastorns del comportament alimentari. 

 

Continguts: 

• La piràmide dels aliments. 

• Característiques de l’alimentació saludable. 

• Creences i mites erronis sobre alimentació. 

• Alimentació, autoestima i autoacceptació. 

 

Metodologia: 

Taller participatiu a través de jocs que fomenten 
l’atenció i l’aprenentatge. 

 

Durada: 1h 30 m  

 

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

 

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

 

http://www.nutrapp.cat/
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 Cicle Superior 
 

MENGEM PEIX ! 

 

Objectius : 

 Conèixer la importància del port pesquer de Vilanova i la Geltrú. 

 Conèixer les diferents espècies de la mar Mediterrània. 

 Potenciar el consum del peix. 

 

Metodologia: 

 La primera part consisteix en una visita al port i a la llotja. 

 La segona part consisteix en una explicació sobre la importància nutricional de menjar 
peix del nostre entorn. , finalment, es clou l'activitat amb un tast de sardines. 

 S'ofereixen fitxes didàctiques per l'alumnat i per al professorat. 

 

Nota. Aquesta activitat es farà a  diferents espais de Vilanova i la Geltrú i es pot 
complementar amb una vista a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú. 

 

 

Pares i mares. Els pares i mares que ho desitgin rebran informació sobre el taller del fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle mitjà i superior  
 

ELS PETITS XEFS DE LA CUINA MEDITERRÀNIA  ( també en anglès) 

 

Objectius: 

 Aprendre que la cuina mediterrània, la nostra, és una de les més saludables del 
món. 

 Conèixer tècniques senzilles de cuina i de 
presentació de plats 

 Fomentar la higiene alimentaria  

 Fomentar hàbits alimentaris saludables. 

 

Metodologia: 

Primera part:  

Presentació dels aliments que cuinaran, s’explicarà el 
seu origen i propietats 

Segona part: 

Es dividirà la classe en 4 grups. Cada grup cuinarà i 
presentarà el plat. Alguns aliments ja es portaran 
cuinats.  

Al final de l’activitat tots els escolars degustaran dels 4 
plats cuinats. 

 

Duració: 1h 30 min 

 

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5 € al mes. 

http://www.nutrapp.cat/


www.nutrapp.cat       Tallers d’educació nutricional als centres educatius            

 

15 
 

Cicle mitjà, superior i ESO  
 

NOSALTRES NO LLENCEM RES!  (APROFITAMENT  ALIMENTARI ) 
   

Objectius  

 Prendre consciència sobre el malbaratament. 

 Recordar nocions bàsiques en relació a la salut com un tot: física, mental i social. 

 Adquirir coneixements culinaris que ajudaran a menjar correctament. 

 Motivar la creativitat individual per a realitzar plats a vaig cost. 

Metodologia  

Primera part explicarem la importància a nivell personal i 
global de l’aprofitament alimentari així com evitar al 
màxim el malbaratament dels aliments.  

La segona part del taller serà també pràctica i es 
mostrarà al grup que es poden fer moltes coses, abans 
de malbaratar, que acabaran sent aliments atractius i 
saludables.  

Les nutricionistes de Nutrapp  portarà una safata on hi 
hauran diferents “restes d’aliments” un bol amb tonyina, 
dos talls de pernil dolç, dues pastanagues, un iogurt, dos 
tomàquets, ½ tassa de cigrons cuits, dues patates 
bullides, mig enciam, una llauna de sardina, tres llesques 
de pa, arròs bullit, etc. Llavors se’ls explica de quina 
manera aquests aliments es poden utilitzar per fer un 
plat saludable.  

Se’ls ensenya amb fotografies totes les possibilitats que es poden fer amb aquests 
aliments.  

Si la nevera pot constituir un impediment, es farà un power point amb els aliments i els 
plats que s’han fet després. 

Per acabar es proposarà a cada grup, la realització de receptes de la cuina d’estalvi i 
reaprofitament, com les que han après. Preguntant a la seva família, o bé, i utilitzant la 
imaginació.  

Les receptes i les fotos corresponents, entraran en un concurs de totes les escoles i 
s’exposaran a les xarxes socials.  

Duració: 1h 30 min 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle superior i ESO  
 

JO RECICLO I TU?    
 

Objectius 

 Tenir consciència del problema ambiental que 
constitueix la producció de residus. 

 Conèixer les diferents formes de gestionar els residus i 
la seva problemàtica ambiental. 

 Tenir una actitud positiva vers el nostre entorn. 

 Entendre la relació entre els nostres actes i la gestió 
sostenible dels residus domèstics. 

Metodologia  

Aquest taller constarà de dos parts: 

A la primera part s’emprarà la metodologia de la classe magistral. Primerament, es 
presenta en què consisteix el taller. El què i perquè és necessària la recollida selectiva en 
origen. Així com la problemàtica que representa la gestió dels residus urbans. Tot amb 
suport visual. (power point amb moltes imatges). 

La segona part, més pràctica, serà l’alumnat qui, mitjançant petites investigacions 
(preparades  prèviament per l’educador), construirà el seu propi aprenentatge amb la 
guia permanent de l’educador.  

Es divideix el grup classe en  subgrups, de 4 o 5 alumnes cadascun.  

L’educador presentarà al grup 3 activitats diferents en les que tindran de demostrar el 
seu “dots científics”.  

1ª activitat: “Classifiquem residus”. Cada grup haurà de posar cada residu  al contenidor 
que li correspon. 

2ª activitat: “Descobreix l’intrús” . Un element no orgànic s’ha “colat” en la fracció 
orgànica. Han de descobrir quin és. 

3ª activitat: Quin és el resultat final?  Es parteix de diferents mostres homogènies. Amb 
diferents estris i utilitzant els sentits hauran d’esbrinar quina és l’autèntica mostra de 
compost.  

Al final es trauran conclusions del taller realitzat i es donarà un recordatori a cada nen per 
què ho expliquin i ho ensenyin a casa, d’aquesta manera es pretén que el contingut del 
taller s’amplifiqui a la família de l’alumnat. 

Opcional: Es donarà un material complementari pel mestre per continuar l’activitat. 

Duració: 1h 30 minuts.  

http://www.nutrapp.cat/
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Primària i Secundària (Sisè, ESO i 
Batxillerat) 

 

SOCUNIC@ , PER VIURE SALUDABLEMENT ! (TALLER DE 
PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT  
ALIMENTARI)   

 

Objectius: 

 Fer reflexionar als adolescents sobre 
l’acceptació del seu propi cos. 

 Aprendre a ser crítics amb la publicitat i 
amb les modes. 

 Aprendre sobre l’alimentació equilibrada. 

 Treballar l’autoestima i l’autoconcepte  

 Alertar del perill de les dietes per 
aprimar. 

 

Metodologia: 

 Explicació amb Power point i realització d’exercicis per treballar els objectius 
proposats. 

 S’ofereix la possibilitat d’una conversa privada entre la persona que fa el taller i 
l’alumnat que ho necessiti.  

 

Duració: 1h 30 min 

 

Les escoles que ho desitgin podran complementar el taller amb diferents sessions online 
amb les professionals de Nutrapp per poder treballar a tutoria.  

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

http://www.nutrapp.cat/
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Cicle superior, ESO  i Batxillerat  
 

QUE NO T’ENGOLEIXIN LES XARXES !  (Prevenció del ciberbullyng i 
un bon ús d’internet) 

 

Objectius: 

 Fer reflexionar sobre l’ús i/o abús de les xarxes socials  

 Conscienciar als adolescents del perill que comporta l'ús de les noves 

 tecnologies. 

 Disminuir la vulnerabilitat dels adolescents davant les noves tecnologies. 

 Sensibilitzar els joves sobre les conseqüències de l'ciberbulliyng. 

  Estimular la recerca d'ajuda 
quan els usuaris es trobin en una 
situació digital compromesa o 
incòmoda.  

 

 

Metodologia: 

 Explicació amb Power point i 
realització d’exercicis per 
treballar els objectius proposats. 

 S’ofereix la possibilitat d’una 
conversa privada entre la persona que fa el taller i l’alumnat que ho necessiti.  

 

http://www.nutrapp.cat/
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Pares i mares (Primària i secundària) 

Educadors   
 

TALLER D’EDUCACIÓ NUTRICIONAL : COS, SALUT I NUTRICIÓ 

 

Objectius 

L’exposició teòrica es fa mitjançant material multimèdia a través del qual s'interactua 
amb els assistents per tal d'aconseguir els objectius proposats: 

 Orientar els pares i mares per tal de millorar la seva alimentació i la dels seus fills i 
filles. 

 Desmitificar conceptes erronis de l’alimentació infantil. 

 Introduir el concepte de l’alimentació equilibrada. 

 Disseny d’àpats saludables. 

 Reconèixer l’esmorzar suficient i equilibrat, per tal de poder-lo millorar. 

 Conèixer els diferents tipus de nutrients. 

 Reconèixer menús equilibrats. 

 Saber les creences i mites erronis sobre l’alimentació. 

 Conèixer i utilitzar la piràmide dels aliments. 

 Fomentar la dieta mediterrània com un model a seguir  

 

Metodologia  

Es farà una exposició i posteriorment 
s’analitzaran diferents casos per finalitzar en un 
debat.  

Es necessita canó de projecció i equip de so.  

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin 
rebran  informació sobre el taller del fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  
online per les famílies. 5€ al mes.  

 

http://www.nutrapp.cat/
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Pares i mares (Primària i secundària) 

Educadors  
 

CUINA SALUDABLE PER MILLORAR L’ALIMENTACIÓ DELS FILLS 

Destinataris: Pels pares i mares, avis, àvies, educadors, cuidadors. 

 

Duració: 2 hores. 

 

Objectiu: Millorar l’alimentació dels nens i aprendre aspectes teòrics i pràctics de la cuina 
saludable 

 

Metodologia: 

• En una primera part s’explicarà en que consisteix 
l’alimentació equilibrada i la planificació setmanal 
dels àpats 

• En una segona part s’explicaran estratègies 
culinàries i receptes per millorar l’alimentació dels 
fills. 

 

Finalitzarà el taller amb un tast dels plats preparats. 

 

 

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho desitgin rebran  informació sobre el taller del 
fill/a.  

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

 

http://www.nutrapp.cat/
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Pares i mares (Primària i secundària) 

Educadors i educadores 
 

L’ALIMENTACIÓ DELS ADOLESCENTS I LA PREVENCIÓ DELS 
TRASTORNS ALIMENTARIS.  

Forma part del projecte #socunic@  

 

Objectius 

 Veure de forma crítica la publicitat. 

 Reconèixer la diversitat dels sers humans com a cosa positiva. 

 Millorar l'autoestima i autoacceptació. 

 Acceptar positivament els canvis de l'adolescència. 

 Veure de forma crítica els cossos estereotipats de la publicitat. 

 Donar eines per prevenir els trastorns del comportament des de casa i detectar-

los. 

 Ajudar als pares i mares a ser asertius amb els seus fills i filles i fomentar el diàleg 

amb ells . 

 Explicar als pares i mares el funcionament de les xarxes socials i l’ús i abús de la 

seva utilització. 

Metodologia  

Es farà una exposició i posteriorment 
s’analitzaran diferents casos per 
finalitzar en un debat.  

Es necessita canó de projecció i equip de 
so.  

 

Pares i mares. Els pares  i mares que ho 
desitgin rebran  informació sobre el 
taller del fill/a.  

 

Opcional. Inscripció a Nutrapp Educa.  Servei  online per les famílies. 5€ al mes. 

http://www.nutrapp.cat/
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Pares, mares i educadors  

Nutrapp Educa servei online 

 

Nutrapp Educa va a les escoles, és una plataforma  d’educació nutricional per ajudar als 
pares i mares a millorar els hàbits alimentaris del seus fills i de la família en general. 

La societat actual va molt atrafegada, horaris laborals molt amplis, manca de planificació 
a l’hora de planificar, comprar i cuinar plats, un entorn immers de ple en el consum de 
productes poc saludables, una publicitat enganyosa i molt poca informació sobre com 
millorar tots aquests aspectes nutricionals.  

Per altra banda, estan augmentant l’obesitat infantil i juvenil, de forma alarmant, molts 
estudis ho constaten. Com a conseqüència, en molts casos, es preveu que aquests nens i 
adolescents obesos esdevindran adults amb patologies importants, com per exemple, 
 cardiovascular, càncer, diabetis, etc.  

També, quan l’escola fa un petit esforç d’organitzar xerrades sobre alimentació 
 saludable, l’assistència és molt baixa, fet que encara frustra més a les AMPES i als  equips 
docents que les organitzen. 

 

Què és? Com funciona?  

Nutrapp ha reflexionat sobre aquesta realitat i ha ideat el Nutrapp Educa servei online . 
Es tracta de un servei de missatgeria als pares, mares i educadors mitjançant missatges 
al mòbil o si ho desitgen per e mail.  Aquests missatges van acompanyats de propostes de 
diferents formats  per animar a una bona planificació alimentària, la cuina de l’estalvi, la 
compra intel·ligent,  l’alimentació en la celiaquia i en les al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries.  Més de 20 missatges articulats amb un sotfware perquè es puguin 
descarregar els fitxers i imprimir-los.  

També, tots els pares i mares que ho desitgin tindran un servei de xat online, amb les 
nutricionistes de Nutrapp a unes hores concretes de la setmana. 

El servei és una subscripció de 5 euros al mes.  

Per fer la subscripció cal anar a la pàgina web de Nuttrapp.  Nutrapp www.nutrapp.cat i 
fer el pagament.  

http://www.nutrapp.cat/
http://www.nutrapp.cat/
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Escoles 

 

Participació congrés escolar de nutrició 
Nutrapp 2017 
 

 

El Congrés escolar és una activitat a on els escolars participen en un congrés escolar de 
dieta mediterrània de forma activa.  

 

L’objectiu d’aquest Congrés es fomentar els bons hàbits saludables a les escoles a través 
de l’educació nutricional, donant a conèixer la cuina saludable mitjançant tallers 
d’alimentació i fomentant l’activitat física als escolars de 5è de primària. 

 

Les fases d’aquesta activitat són les següents:  

 

1. Reunió amb el professorat  

2. Taller pre-congrés a l’escola amb els escolars  a càrrec de les nutricionistes de 
Nutrapp  

3. Preparació de les comunicacions orals i pòsters tutors/es amb l’ajuda de les 
nutricionistes de Nutrapp (cada classe elaborarà una comunicació oral sobre el 
decàleg de la dieta mediterrània i comunicacions amb pòsters)  

4. Dia del Congrés  

10:00 h Recepció i acomodació dels infants  

10:15 h Acte inaugural  

10:30 h Taula rodona  

11:10 h Esmorzar saludable 

http://www.nutrapp.cat/
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1:30 h Tallers d’hàbits saludables i de cuina mediterrània com per exemple: 
Menjar amb els 5 sentits, les cares divertides, l’entrepà més llarg del món, 
smothies de colors etc. 

12:30 h Defensa de decàlegs  

13:00 h Entrega de diplomes  

13:30 h Clausura i final de festa 

 

 

 

5. Valoració del Congrés Escolar  

 

 

Cada  nen i nena rebrà una motxilla amb regals de cases comercials.  

Cada família que ho desitgi es podrà descarregar  un material complementari des de la 
pàgina web de Nutrapp  

 

http://www.nutrapp.cat/
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Altres activitats: 
 Assessorament nutricional de menjadors col·lectius: escoles, residències etc. 

 Assessorament a professorat per treballar l’educació alimentaria i nutricional 
directament a l’aula. 

 Assessorament a Tècnics i a monitors d’institucions per fer tallers i xerrades a 
centres d’ensenyament. 

 Realització de materials didàctics d’alimentació i nutrició adaptats a les necessitats 
dels destinataris. 

 Planificació de Setmanes Culturals. 

 

Preus dels Tallers 
Els preus es concretaran previ pressupost. Truqueu al telèfon de contacte 620861313 o 
bé a info@nutrapp.es  

 

 

 

 

http://www.nutrapp.cat/
mailto:info@nutrapp.es

