
Alimentació infantil
Què hem de fer amb els nostres fills?



Creixement. 
Desenvolupament

• Creixement, augment pes i 
alçada. Més cel.lules i més 
grans.  

• Desenvolupament, per 
adquirir la funció propia d’un 
organisme adult. 

• Factors que intervenen: 
herència i ambient 
(ALIMENTACIÓ i EXERCICI).



Factors implicats creixement
• Genètics. 

• Neurològics i hormonals (GH, 
tiroïdals, sexuals i insulina). 

• Alimentació. 

• Metabolisme cel.lular.  

• Hores de son. 

• Exercici físic. 

• Absència de malaltia. 

• Sexe.



Què ha passat fins ara?
Dels 3 als 6 anys: 

• Escolarització obligatòria, 
desapegament dels pares. 

• Desenvolupament llenguatge. 
Pregunta molt. Deixa món 
fantàsia i entra en món adults. 

• Integració en el món alimentari 
adult. Te més gana. 

• Necessitat agradar. Socialització. 

• Descans, 11-12 h al dia.



Què passarà a partir d’ara?
Dels 6 als 9 anys: 

• Observació constant: influencies dels 
adults marquen comportament del 
nen. 

• Joc és un element d’aprenentage. 

• Esport: important en la formació 
física, emocional i social. 

• Costa més dormir. Llegir, mùsica, 
diàleg amb pares. 

• La mare no és tant important. 
Necessita figura del pare. 

• Canvis de humor. 



Què passarà a partir d’ara?
Dels 9 als 12 anys: 

• Preadolescència. 

• Amics, entorn social. 

• Discursions. Reafirmació. 

• Diferencies notables entre 
nenes (més madures) i nens. 

• Pubertat. Canvis al cos. 
Inseguretat. 

• Descans de 9 a 10 hores.



Menjar de 3 a 12 anys
• Dieta variada i saludable. 

• Aconseguir ritme creixement i 
desenvolupament adequat a 
cada infant. 

• Evitar dèficit de nutrients. 

• Preparar a l’infant de cara a la 
pubertat. 

• Prevenir problemes de salut de 
cara a l’edat adulta. 

• Crear hàbits saludables i 
mantenir-los.



Errors a evitar
• No els aliments “millors" (per preu 

elevat) son els millors per a la salut: 
llegums, verdures, llet, ous,… 

• El nen còpia i imita. El que fem, 
farà. Cal coherència entre el que 
diem i fem. 

• Menjar bé no és menjar molt. 

• Tensió, interferències (TV, mòbils,..) 
sempre fora dels àpats. 

• Descreure’ns de la idea que estar 
prim és sinònim de estar 
socialment millor acceptat.



Què cal fer?

Feculents
Greixos, 
sucres i 
proteïna

Esmorzar bé 
a casa

Control amb 
la sal

Verdures y 
fruites Aigua



Què cal fer?
ExempleVarietat i 

bona cuina

NO  
TV, ni mòvil, ni 

similar

Activitat 
física, exercici i 

esport.

NO  
felicitar quan es 

menja bé

NO  
premiar ni 

castigar amb 
aliments

NO  
forçar amb el 

menjar

NO  
obsessió amb 

el pes

xxx x x



Pesos i alçades
Edat Alçada (cm) Pes (kg)

Nenes Nens Nenes Nens
3 93 95 14 15
4 100 102 16 17
5 107 108 18 19
6 114 114 21 21
7 120 120 24 23
8 126 126 27 26
9 132 131 30 29

10 137 136 33 32
11 143 141 37 35
12 148 147 41 39



Necessitats energia
• Bellugar-se, pensar, 

temperatura corporal, 
creixement, digestió, etc… 

• Normalment, els aliments que 
agraden més són els més 
calòrics. 

• Dolent és passar-se o quedar-
se curt. Equilibri. Consell i 
control pediàtric, dietista-
nutricionista.



Necessitats energia
Edat kcals / kg pes kcals / dia

3 100 1.400
4 90 1.600
5 90 1.700
6 90 1.800
7 80 1.900
8 75 1.900
9 70 2.000

10 70 2.150
11 👦 55 - 👧 47 👦 2.350 - 👧 2.250
12 👦 55 - 👧 47 👦 2.450 - 👧 2.250

1.200 + (100 x any edat)



Macronutrients
Carbohidrats Proteïnes Lípids

Energia  
4 kcals / gr 

55%

Estructura 
4 kcals / gr 

15%

Energia 
9 kcals / gr 

30%

Glucosa Aminoàcids Ácids grassos

Patates, pasta, arròs, 
cereals, llegums. 

Pocs sucres simples.

Carn, peix, ous, làctics. 
Cereals+llegum

Oli oliva, làctics, fruits 
secs, llavors, 

peix blau

Arròs amb tomàtic Salmó al forn



Micronutrients
Vitamines Minerals Altres

Energia  
4 kcals / gr 

55%

Regulació, transmisió 
nerviosa, funció muscular

Energia 
9 kcals / gr 

30%

Glucosa Fe, Mg, Ca, P, K, Ácids grassos

Patates, pasta, arròs, 
cereals, llegums. 

Pocs sucres simples.

Carn, peix, ous, làctics. 
Cereals+llegum

Oli oliva, làctics, fruits 
secs, llavors, 

peix blau

Fruita i verdura Fruita i verdura. Làctics. Carn.



50-60%
Carbohidrats

15%
Proteïnes

30%
Greixos

Distribució nutrients en dieta



• Orientación en Dietética y Nutrición

• Pirámide 
nutricional



Sopar 

30%

Dinar 

30%

Distribució àpats en dieta

Esmorzar 

25%

Berenar 

15%



Esmorzar
Fruita. 
Llet o yogur. Mantega. 
Pa. Cereals esmorzar.

Mig matí
Ebtrepà formatge, pernil,.... 
Fruita.



Orientación en Dietética y Nutrición

Dilluns: Iogur. Pa amb mel o melmelada. Suc de taronja.

Dimarts: Llet. Pa amb tomàquet, oli i pernil. Poma.

Dimecres: Iogur. Galetes integrals. Plàtan.

Dijous: Beguda de soia. Torrades amb melmelada i mantega. Pera.

Divendres: Llet amb muesli. Macedònia

Dissabte: Formatge fresc amb torrades integrals. Suc de taronja.

Diumenge: Chocolata desfeta amb melindros. Mandarina. 



Dinar

1er plat: pasta, arròs, patata o llegum; amb 
verdura o amanida. 

!

2º plat: carn, peix o sucedàneo, ou, amb verdura 
o amanida. 

!

Postres: fruita o iogur.



Dilluns: Estofat de vedella amb patates. Formatge “manchego”. Poma.

Dimarts: Canelons. Amanida verda. Taronja.

Dimecres: Cigrons amb espinacs. Pollastre amb ametlles. Iogurt.

Dijous: Crema de verdures. Arròs amb tomaquet i ou. Fruita.

Divendres: Llenties amb arròs, patat i pastanaga. Amanida de tonyina. Macedonia.

Dissabte: Sopa i carn d’olla. Fruita.

Diumenge: Pollastre a l’ast amb patates fregides. Amanida verda. Gelat.



Berenar
!

Opcions: 
Llet o iogurt. 
Entrepà de pernil o formatge. 
Fruita. 
!

Galetes, brioxeria,…



Orientación en Dietética y Nutrición

Dilluns: Iogurt i pera.

Dimarts: Entrepa de pernil.

Dimecres: Pa de pessic i poma.

Dijous: Plàtan i fruits secs.

Divendres: Entrepa de pernil amb advocat i mandarina.

Dissabte: Raïm i iogurt.

Diumenge: Pa amb xocolata.



Sopar

1er plat: pasta, arròs, patata o llegum; amb 
verdura o amanida. 

!

2º plat: carn, peix o succedani, ou,                
amb verdura o amanida. 

!

Postres: fruita o iogurt.



Orientación en Dietética y Nutrición

Dilluns: Sopa de verdures. Truita francesa amb amanida. Plàtan.

Dimarts: Puré de carabassa. Peix a la planxa amb tomàquet. Pera.

Dimecres: Sopa de farigola. Truita de verdures amb 
amanida. Mandarina.

Dijous: Amanida de germinats. Lluç al forn amb patates. Pera i 
iogurt.

Divendres: Sopa de pasta. Gall d’indi a la planxa amb amanida. 
Compota de poma.

Dissabte: Crema de verdures. Papillote de salmò. Plàtan.

Diumenge: Wok de tofu amb verdures i bolets. Amanida de fruites. 
Mató amb mel.
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Publicitat

• Marca dóna seguretat. Prestigi 
social. 

• Mercat municipal…, marca no, 
si producte de qualitat. 

• Emocions, sensacions. 

• Código PAOS: Ministerio de 
Sanidad.



Publicitat
• Més saludable que…, millor que…, 

relatiu i confús! 

• Baix en sal, light…, compara amb 
l’homòleg 

• Sense sucre afegit…, però si que en te 
de sucre. 

• Oli vegetal…, pot ser te oli de coco o 
palma… són saturats! 

• Regals per nens. 

• Hidratació per l’esport. 

• Complements per alimentar millor als 
nens…, test en internet! Ojo! 
PEDIASURE.



Neofòbia, ajjj!

• Rebuig als nous aliments 

• Aliments verinossos? 

• L’entorn del nen acaba 
menjant? Ell ho acabarà fent. 

• Si a casa es menja bé, el nen 
menjarà bé. Millor que a 
l’escola!



• Música afavoreix les 
conductes saludables. 

• Bon sistema per aprendre i 
asimilar missatges.

Verdura i peix


