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1. INTRODUCCIÓ

Què és el COFT ?
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Tarragona és una corporació
de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al
compliment de les seves finalitats.
El formen tots els llicenciats o doctors en Farmàcia que exerceixen la professió en
qualsevol de les seves modalitats.

Qui forma el COFT ?
El COFT està format per uns vuit-cents trenta farmacèutics que treballen al camp
sanitari, majoritàriament dins de la província de Tarragona.
Però el servei sanitari el podem trobar dins de diferents àmbits, per això el
desenvolupament professional del farmacèutic és molt divers:
• Farmacèutic comunitari (a l'oficina de farmàcia).
• Farmacèutic de primària (al CAP).
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• Farmacèutics que es dediquen al camp de l’Òptica, l’Ortopèdia, la Nutrició i
l’Alimentació, la Indústria i la Docència.
• Farmacèutics especialistes: Analistes i Hospital.
• Inspectors farmacèutics Municipals (IFM).

2. ACTIVITATS DEL COFT
L'objectiu principal del COFT és donar els serveis i el suport necessaris a tots els
col·legiats, a més de col·laborar en millorar la salut pública del nostre territori.
Una forma evident d'aconseguir que la nostra societat gaudeixi de bona salut és
donant una bona informació i consell a la major part de la població possible.
Els principals objectius docents del COFT són:
• Formar el col·lectiu farmacèutic: Planificant i organitzant cursos que
permetin que els farmacèutics actualitzin els seus coneixements. Aquesta
formació sempre es veurà reflectida en la seva labor diària i, en conseqüència,
en una millora assistencial.
• Organització de grups de treball: Donant suport als farmacèutics que, de
forma voluntària, es reuneixen per treballar i aprofundir en diferents temes.
Aquesta feina permet preparar diverses activitats docents, com conferències,
tallers pràctics....
Totes les activitats es poden adreçar a llars d'infants, escoles, col·lectius de jubilats
o mestresses de casa, així com a altres professionals sanitaris.

3. ÁREES EN QUÈ EL FARMACÈUTIC DEL COFT DESENVOLUPA L’ACTIVITAT
DOCENT
EDUCACIÓ: llar d'infants, primària, ESO, batxillerat, AMPA's, professorat,...
ASSOCIACIONS: jubilats, mestresses de casa, esportistes. . .
CAP's I RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES
ALTRES PROFESSIONALS SANITARIS
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4. OFERTA DOCENT
Tota l’oferta docent del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona està en
contínua actualització i qualsevol col·lectiu pot demanar al COFT qualsevol de les
conferències que li interessi.
El col·lectiu farmacèutic està constantment treballant dins el camp de la promoció
de la salut així que, en cas que interessés algun tema nou, també es podria preparar.

Actualment el Col·legi pot oferir:

SESSIONS FORMATIVES
Objectius:
Cada sessió formativa té una finalitat concreta, depenent del tema que es tracti, per
això s’han volgut especificar els objectius per a cadascuna de les xerrades que el
Col·legi de Farmacèutics té preparada.
Metodologia:
Les xerrades són dinàmiques i intentant que els membres del col·lectiu diana hi
participin.
Normalment la presentació es fa amb suport informàtic, amb un document powerpoint i, si s’escau, es pot lliurar un fulletó en el qual queden recollides les idees més
importants de la conferència.
Contingut:
Cada sessió formativa presenta els següents continguts concrets:

ALIMENTA LA TEVA SALUT
Objectiu: Fer conèixer el significat d’una dieta saludable a través dels conceptes
bàsics sobre alimentació. Que tothom sigui crític amb la seva dieta, per tal de
millorar-la o mantenir-la, segons el cas.
Continguts:
- Aliments i nutrients.
- Composició corporal. La digestió.
- La piràmide alimentària: principals grups d’aliments.
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-

Recomanacions nutricionals per a diferents estat fisiològics.

Dirigida a: primària, ESO, batxillerat, pares, mares i professors.

DECIDEIX LA TEVA ALIMENTACIÓ
Objectius: Que els joves siguin capaços de valorar el benefici d’un tipus de dieta o
altre, havent-los explicat de forma didàctica la seva composició, els seus avantatges
i desavantatges.
Continguts:
- Continguts clàssics de l’alimentació.
- Dolço , snacks i begudes. “Fast food”.
- Influència de la publicitat i les modes.
- La imatge corporal.
Dirigida a: primària, ESO, batxillerat, pares, mares i professors.

CUINAR RÀPID, SA I EQUILIBRAT
Objectius: Adquirir nous coneixements sobre com cuinar amb poc temps sense
perjudicar la nostra alimentació. Conèixer les tecnologies que s’apliquen als
aliments que consumim.
Continguts:
- Són saludables els plats preparats?
- El paper dels congelats.
- Parlem de les conserves i semi-conserves.
- Com afecta el sedentarisme a la nostra salut.
Dirigida a: batxillerat, pares, mares i professors.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN NENS D’1 A 3 ANYS
Objectius: Adquirir els conceptes nutricionals bàsics i conèixer què és més i menys
adient pels nostres petits.
Continguts:
- Necessitats nutricionals del nen en aquesta edat.
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-

Ració d’aliment. Piràmide nutricional.
La importància del calci en el creixement.
Educar els sabors.
La importància dels probiòtics en aquesta edat.

Dirigida a: pares, mares i professors.

TRASTORNS ALIMENTARIS
Objectius: Donar informació sobre els trastorns alimentaris.
Continguts:
- Què són els trastorns alimentaris.
- Com evitar-los. Conèixer les senyals d’alarma.
- Treballs en grup relacionats amb aquest tema.
Dirigida a: ESO, batxillerat, professors, pares i mares.

ALIMENTACIÓ I ESPORT
Objectius: Conscienciar de la necessitat d’una alimentació equilibrada per tal
mantenir un bon estat de salut i aprofitar al màxim les capacitats físiques
potencials.
Continguts:
- Introducció: Necessitats nutritives en la pràctica esportiva.
- Conceptes nutricionals generals.
- Esport – Cost energètic.
- Recomanacions generals.
- Recomanacions abans d’una competició.
Dirigit a: esportistes, ESO, batxillerat, professors, pares i mares.

ELS MEDICAMENTS, COM S´HAN DE PRENDRE
Objectius: Conèixer què hi hauria d’haver a la petita farmaciola
de casa, i com s’ha de mantenir.
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Continguts:
- Què són els medicaments? Per a què serveixen? Com
actuen?
- Significat d’alguns símbols que es troben als envasos dels medicaments.
- La farmaciola de casa: composició i manteniment.
Dirigida a: batxillerat, professors, pares i mares.

MÈTODES ANTICONCEPTIUS
Objectius: Remarcar els coneixements sobre els mètodes anticonceptius existents,
com s’han d’utilitzar, i els avantatges i desavantatges de cadascun.
Continguts:
- Mètodes anticonceptius. Conceptes generals.
- Preservatiu.
- Pastilles anticonceptives.
- Consells.
Dirigida a: últims cursos d’ ESO i batxillerat.

HIGIENE BUCODENTAL
Objectius: Educar els nens en relació a una adequada higiene bucodental i
prevenció de patologies associades a una manca d’aquesta.
Continguts:
- Estructura de les dents.
- Tècniques de raspallar les dents.
- Regles d’higiene bucodental.
- Correctes hàbits alimentaris.
Dirigida a: primària.

PROTECCIÓ SOLAR
Objectius: Donar informació sobre la necessitat de la protecció solar.
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Continguts:
- Radiació solar.
- Filtres solars.
- Fototips.
- Normes del bon ús del sol.
Dirigida a: primària (últims cursos), ESO, batxillerat, professors, pares i mares.

PARASITOSIS
Objectius: caracteritzar els paràsits més freqüents entre els més petits i enumerar
les mesures de prevenció i tractament.
Continguts:
- Característiques dels polls. El seu cicle vital.
- Prevenció.
- Tractament.
Dirigida a: pares i mares.

ACNE
Objectius: Obtenir una informació correcte, per tal que les mesures de prevenció i
tractament siguin adients, així com perquè les persones que ho pateixen no es
preocupin en excés.
Continguts:
- Definició. Estructura i tipus de pell. Etiologia.
- Classificació de l’acne i tipus de lesions: espinilles, punts negres, pàpules,
pústules i nòduls.
- Higiene i prevenció. Recomanacions dietètiques. Tractament (tòpic, oral).
- Impacte psicològic i sociològic.
- Casos pràctics. Preguntes més freqüents i falsos mites.
Dirigida a: primària (últims cursos), ESO i batxillerat.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA NUTRICIÓ EN LA MENOPAUSA
Objectius: Conèixer l’estat fisiològic del nostre cos durant la menopausa, així com
les mesures preventives i recomanacions dietètiques per millorar la nostra qualitat
de vida.
Continguts:
- Què és la menopausa? Símptomes.
- La importància de la nutrició en la menopausa.
- Piràmide alimentària.
- Mesures preventives per millorar la qualitat de
vida durant aquesta etapa
- Recomanacions dietètiques
- Conclusions
Dirigit a: Associacions de jubilats i mestresses de casa, Residències geriàtriques i
CAP’s.

INTERACCIONS ALIMENTS - MEDICAMENTS
Objectius: Conèixer els tipus d’interaccions aliments – medicaments, tant a nivell
de la influència dels aliments sobre els fàrmacs, com en la influència dels fàrmacs
sobre l’aprofitament dels nutrients.

Continguts:
Tipus d’interaccions:
- Interaccions fisicoquímiques.
- Interaccions farmacocinètiques.
- Interaccions farmacodinàmiques
- Grups d’aliments amb interaccions importants: sucs de fruita i fitoteràpia.
Estat nutricional en l’aprofitament de les teràpies.
Dirigit a: personal de l’àmbit sanitari: metges, farmacèutics, infermers...

ALIMENTACIÓ I PROBLEMES NUTRICIONALS A L’ADOLESCÈNCIA
Objectius: Conèixer que la nutrició juga un paper crític en el desenvolupament de
l’adolescent i que el consum d’una dieta inadequada pot influir desfavorablement
sobre el creixement somàtic i la maduració sexual.
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Continguts:
- Canvis fisiològics i la repercussió sobre la nutrició.
- Requeriments nutricionals .
- Recomanacions en l’elaboració de la dieta
- Problemes nutricionals.
- Estratègies per millorar la nutrició de l’adolescent.
Dirigit a: pares i mares, professors, batxillerat.

NUTRICIÓ I GENT GRAN
Objectius: Com conservar la salut en les persones grans i
determinades malalties mitjançant una alimentació correcta.

com prevenir

Continguts:
- Importància d’una ingestió adequada i suficient d’aliments.
- Necessitats nutricionals de les persones grans.
- La ingesta d’aigua i altres líquids.
- Repartiment de la ingesta en 4-5 vegades al dia.
- Consum d’aliments superflus limitats.
- Patologies relacionades amb l’alimentació.
- Psicologia de la persona gran.
- Orientació cap a la cuina fàcil.
- Cures de la dentadura.
- Alimentació i incontinència urinària. Higiene i cures personals en
incontinència.
- Manteniment del pes estable dins dels valors normals.
- El restrenyiment.
- Pràctica de l’exercici físic adequat, sempre que sigui possible.
- Possibles interaccions entre nutrients i fàrmacs.
Dirigida a: població major de 60 anys.
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TALLERS PRÀCTICS DE NUTRICIÓ
L'educació en nutrició és l'adquisició voluntària d'hàbits alimentaris i altres
conductes relacionades amb la nutrició que afavoreixen un bon estat de salut i
benestar, essent essencial per a la prevenció de malalties i el correcte
desenvolupament físic i mental (FAO / OMS).
Davant de la diversitat de factors que afecten la qualitat de l'alimentació
(ambientals, culturals, religiosos, econòmics, etc.,) l'educació en nutrició representa
una manera molt eficient d'incidir sobre un ampli sector de la població,
conscienciant de la seva importància no només als nens i joves, sinó també als
mestres, famílies i en definitiva a la comunitat de la qual formen part.
La realització dels tallers pràctics adaptats a l'edat del nen i continuats en el temps,
són molt útils en l'aprenentatge de conceptes de nutrició i hàbits saludables.
La inversió en recursos per a l'educació en nutrició en les primeres etapes de la
vida afavoreix la incorporació d'hàbits saludables que es traduirà en una prevenció
de malalties relacionades amb l'alimentació en l'etapa adulta.
Objectius:
• Sensibilitzar l'alumne de la relació existent entre el consum d'aliments i la salut.
• Adquirir hàbits saludables des de la infància.
• Ensenyar-los a ser crítics a l'hora de triar els aliments, a no deixar-se influir per
la publicitat enganyosa d'una societat en què hi ha una contínua diversificació
d'aliments processats, una pèrdua d'estils d'alimentació familiar i en la qual es
fa extremadament difícil seguir una dieta sana i equilibrada.
Metodologia:
Els tallers de nutrició s’adapten al sistema pedagògic actual:
Educació infantil (4-5 anys):
Primer contacte del nen en temes d'alimentació.
Educació primària:
Primer cicle (6-7 anys): descripció dels aliments diaris necessaris.
Segon cicle (8-9 anys): hàbits saludables i dieta equilibrada.
Tercer cicle (10-12 anys): aparell digestiu. Nutrició. Estil de vida saludable.
Reflexió de la cura personal.
Contingut:
Els tallers s'han adaptat per a cada cicle:
Nutrició en educació infantil
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Dieta saludable: el mercat dels aliments (1r cicle)
Esmorzar saludable (2n cicle)
Prevenció de trastorns alimentaris: construïm el nostre cos (2n-3r cicle)
Dieta equilibrada (3r cicle)
Etiquetatge d'aliments (3r cicle)
Material de suport:
GUIA PRÀCTICA D’ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ SALUDABLE

Guia editada pel COFT, de la qual en són autors el Grup de Treball Nutrició a
l’Escola, a l’abast de tots els interessats (col·legiats, entitats, centres educatius...).
Preu: 15€ per a col·legiats i 30€ per a no col·legiats.
Per adquirir-la, cal que enviar un correu a comptabilitat@coft.cat indicant Nom i
cognoms, i si es vol recollir la Guia al COFT o bé rebre-la per correu postal
(despeses d'enviament certificat 7€).

Cada taller pràctic presenta els següents continguts concrets:
NUTRICIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL
Objectius:
- Interioritzar la importància de la llet i els seus derivats: conte de La Lletera
versionat.
- Diferenciar els diferents grups d'aliments: "El rebost de l'àvia".
- Reconèixer els aliments per la seva olor, gust i tacte: taller sensorial.
- Introduir-se en la piràmide d'aliments.
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Dirigit a:
Nens entre 4 i 5 anys
Programa:
1. Sessió teòrica:
15-20 minuts
Power-point: conte de La Lletera versionat: Rosalinda va amb un càntir de llet i en
comptes de vendre’l, organitza una festa amb els seus amics i va proposant què
podria fer amb la llet: formatge, iogurt, gelats, flam, beixamel, croquetes , etc.
Es mostren les fotos de diferents derivats làctics i al final, es fa un recordatori de tot
el que es pot elaborar amb la llet posant l'accent en la importància del calci en la
formació dels ossos i les dents.
2. Sessió pràctica
40 minuts
Els alumnes s'organitzen en 4 grups:
Grup 1: "El rebost de l'àvia": cada prestatgeria
correspon a un grup d'aliments (simulant la
piràmide), els nens han de col·locar imatges
imantades d'aliments a la prestatgeria corresponent.

Grup 2: diferenciació entre aliment làctic/no-làctic:
han de col·locar en un cistell les imatges d’aliments
làctics i derivats.

Grup 3: taller sensorial: el nen, amb els ulls tancats, ha d'identificar els aliments
per la seva olor, sabor i tacte. Es treballa fonamentalment la diferenciació entre
salat i dolç.
Grup 4: pintar la piràmide d'aliments que després poden muntar.
Metodologia:
Cal el consentiment familiar per si hi ha algun tipus d'al·lèrgia, intolerància o altres
hàbits alimentaris.
Perquè el docent i personal de reforç del col·legi col·laborin activament en el taller,
se'ls explicarà prèviament que farà cada grup.
Els grups d'alumnes van rotant per les diferents activitats.
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Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point: conte de La Lletera versionat i fotos dels derivats làctics.
- Dibuix del rebost i imatges d'aliments.
- Dues cistelles i imatges de diversos aliments entre els quals hi ha d'haver làctics.
- Aliments reals (dolços i salats): galetes, cereals,
pastanaga, poma, llimona, ametlles,... degudament
conservats. Estovalles individuals, plats, tovallons o
tovalloletes humides i un antifaç o mocador per taparlos els ulls.
- Dibuix de la piràmide per pintar.

DIETA SALUDABLE: EL MERCAT DELS ALIMENTS
Objectius:
- Conèixer els aliments i diferenciar segons la seva funció: estructurals, reguladors i
energètics.
- Explicar la funció de cada grup.
- Concepte de dieta equilibrada. Piràmide d'aliments.
- Elaborar un menú diari equilibrat. Roda d'aliments.
- Factors que condicionen els hàbits alimentaris: com mengen els nens al món?
Dirigit a:
Primer cicle de primària (nens entre 6 i 7 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Presentació amb power-point: què és un aliment, les seves funcions, dieta
equilibrada, elaboració d'un menú.
2. Sessió pràctica:
40 minuts
S'organitzen 3 grups d'alumnes:
Grup 1: elaborar un menú diari escrit amb l'ajuda de la roda d'aliments.
Grup 2: amb aliments de plàstic o símil han de formar un mercat amb diferents
parades d'aliments: làctics, cereals, carn, peix, ous, llegums, fruites, verdures, etc.
Els alumnes del grup 1, amb el menú escrit, han d'escollir els aliments del mercat i
col·locar-los sobre una gran roda d'aliments diferenciant-los segons la seva funció.
Es comprovarà si és equilibrat i, si no ho és, es rectificarà.
Grup 3: joc de cartes en el qual s'associa l'aliment amb la seva funció.
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3. Sessió teòrica final:
Es projectarà un altre power-point: com mengen els nens de diferents països.
Metodologia:
El personal docent i de reforç col·laboraran activament en la realització del taller.
Els grups d'alumnes a mesura que vagin acabant, aniran rotant per cadascuna de
les activitats.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-points.
- Roda d'aliments plastificada mida 1,5x1,5m. en la qual es diferencien els aliments
energètics (groc), reguladors (verd) i estructurals (vermell).
- Aliments de plàstic o d'altre material per muntar el mercat.
- Full per escriure el menú.
- Joc de cartes per l'associació aliment-funció.

ESMORZAR SALUDABLE
Objectius:
- Reconèixer la importància de l'esmorzar, per ser el primer àpat del dia.
- Construir un esmorzar saludable.
- Familiaritzar-se amb els hàbits saludables.
Dirigit a:
Segon cicle de primària (nens entre 8 i 10 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Projecció d'un power-point en el qual s'explica el concepte d'aliment i nutrient,
concepte d'energia, importància de l'esmorzar, contingut d'un esmorzar saludable,
la importància de l'esmorzar en el context de dieta equilibrada i explicació de la
piràmide d'aliments: com construir una dieta equilibrada.
2. Sessió pràctica:
30-40 minuts
Si es fa l'esmorzar a l'escola, ha de contenir: llet, pa, oli d'oliva, 6-7 peces fruita seca,
una peça de fruita.
Després d'esmorzar, es preparen tres cistelles que contenen cadascun dels aliments
de plàstics o altre material, una cistella ha de contenir aliments rics en energia, una
altra aliments rics en calci i l'última aliments rics en vitamines, s'han de construir
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diferents esmorzars saludables que han de contenir almenys un aliment de cada
grup.
Finalment es projecta un power-point en el qual es veu com mengen famílies de
diferents països i ells han d'opinar si la dieta és equilibrada o no, i dir les
mancances i excessos.
Metodologia:
En el cas de fer l'esmorzar a l'escola, l'activitat es farà a la primera hora de classe.
Als alumnes / pares se'ls ha de comunicar que han de venir el dia de l'activitat
sense esmorzar, tampoc n’han de portar per l'hora del pati.
Uns dies abans de realitzar l'activitat, se li farà arribar al col·legi una enquesta
anterior que ha d'omplir l'alumne a classe sota la supervisió del personal docent i
se li farà arribar a la persona que impartirà el taller perquè valori els hàbits
alimentaris del grup.
Se li ha d'explicar al personal de l'escola el que han d'aportar per esmorzar: pa, oli
d'oliva, llet, fruits secs i fruita. En el cas que hi hagi algun nen amb alguna
intolerància, al·lèrgia alimentària o altres hàbits alimentaris culturals o religiosos
s'ha de comunicar perquè es prenguin les mesures pertinents.
Uns dies després de l'activitat es farà arribar al col·legi una enquesta posterior a
l'activitat que igualment contestarà l'alumne sota supervisió del docent, per poder
valorar l'activitat.
La persona que imparteix el taller valorarà les dues enquestes i emetrà un informe
al col·legi en el qual s'analitzarà els hàbits dels alumnes, s'explicaran les mancances
observades i les mesures a prendre, així com les recomanacions oportunes.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Tres cistelles i aliments de plàstic o d'un altre material.
- Enquestes anterior i posterior.

PREVENCIÓ DE TRASTORNS ALIMENTARIS: CONSTRUÏM EL NOSTRE COS
Objectius:
- Educar els estudiants sobre la nutrició equilibrada i la salut
- Conèixer les funcions dels aliments
- Construir una dieta equilibrada
- Promoure la participació en la preparació d'àpats
- Què és l'autoestima
- Conèixer i acceptar els canvis corporals que es produeixen en la pubertat
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Dirigit a:
Segon i tercer cicle de primària (nens entre 9 i 12 anys).
Programa:
1. Sessió teòrica:
15-20 minuts
Presentació amb power-point en relació a:
- Explicació de la dieta equilibrada i la seva relació amb la salut.
- Quina és la funció i la composició d'aliments: roda d'aliments.
- Construir una dieta equilibrada amb la piràmide dels aliments.
- Dieta mediterrània i altres patrons d'alimentació.
- Participar en l'elaboració de menús.
- Explicació del concepte d'autoestima.
- Conèixer els canvis en el nostre cos en la pubertat.
2. Sessió pràctica:
- Treballar l’autoestima
- Fer una llista de les qualitats que una persona pot tenir: acadèmic, ordenat, bon
company, agradable, ben plantat, alegre, etc. Cada estudiant ha de tenir una llista
amb el nom de tots els seus companys de classe i escriure almenys dues qualitats
de cada. Llavors es llegiran en veu alta les qualitats (és anònima).

DIETA EQUILIBRADA
Objectius:
-interpretació de la piràmide d'aliments.
-com construir una dieta equilibrada a través de la
combinació de les racions dels aliments dels
diferents grups.
Dirigit a:
Tercer cicle de primària (nens entre 10 i 12 anys), i també primers cursos d’ESO.
Programa:
1. Sessió teòrica:
20 minuts
Presentació power-point: els nutrients i les seves funcions, la importància de
l'aigua, concepte d'energia, concepte de ració alimentària, interpretació de la
piràmide d'aliments, composició d'un menú, hàbits saludables.
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2. Sessió pràctica:
30 minuts
Amb la taula d’equivalència de les racions alimentàries i la piràmide d'aliments
construir un menú equilibrat.
Metodologia:
El personal docent podrà col·laborar en el desenvolupament del taller.
El taller podrà ser valorat per una enquesta anterior / posterior.
L'enquesta anterior es farà arribar uns dies abans de realitzar l'activitat i la
posterior uns dies després.
Es podrà elaborar un informe al col·legi sobre l'aprofitament d'aquest taller.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Plantilla d'un menú buit.
- Plantilla de les equivalències de les racions alimentàries.
- Piràmide dels aliments.
- Enquesta anterior i posterior a l'activitat.

ETIQUETATGE D’ALIMENTS
Objectius:
- Conèixer què ha de contenir una etiqueta.
- Interpretar la informació nutricional en el context d'una dieta equilibrada.
- Ser crítics a l'hora d'interpretar l'etiquetatge dels aliments des del punt de vista
de la salut.
Dirigit a:
Tercer cicle de primària (nens entre 10 i 12 anys), i també primers cursos d’ESO.
Programa:
1. Sessió teòrica:
40 minuts
Power-point: els nutrients i les seves funcions, concepte de dieta equilibrada,
concepte de ració, equivalències de racions alimentàries, definició d'etiquetatge,
ingredients, composició nutricional, additius, interpretació dels pictogrames de les
etiquetes, comparació de diferents aliments, els ous i els criteris a tenir en compte a
l'hora d'escollir aliments de les mateixes característiques.
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2. Sessió pràctica:
20 minuts
S'organitzen els alumnes en 4-5 grups, cada un en
una taula i en cada taula un grup d'aliments:
cereals, galetes, llets, brioixeria, etc. Han de
comparar la informació nutricional dels aliments de
cada grup i decidir quin seria el més saludable.
Metodologia:
El personal docent i de reforç col·laborarà en la sessió pràctica amb els que
imparteixin el taller.
El taller serà valorat per una enquesta anterior / posterior a l'activitat. O bé es
farà un test de valoració del taller.
Es farà un informe al col·legi sobre els hàbits alimentaris, activitat física, grau de
satisfacció del taller per part de l'alumnat, etc. Un cop valorat s'explicarà les
mancances observades, les mesures a prendre i les recomanacions oportunes.
L'enquesta anterior es farà arribar a l'escola uns dies abans de l'activitat i la
posterior uns dies després de realitzar-la.
Material aportat pel Grup de Treball “Nutrició a l’escola”:
- Power-point amb el contingut teòric del taller.
- Envasos dels diferents aliments.
- Enquesta anterior i posterior a l'activitat, test de valoració.

5. MÉS INFORMACIÓ, SOL·LICITUDS I TARIFES
Qualsevol consulta relacionada amb aquest tema o les peticions de xerrades que els
diferents col·lectius vulguin fer podran fer-les arribar al Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarragona a través del correu electrònic formacio@coft.cat.
Cada sessió formativa impartida pel farmacèutic té un cost de 166,45 € (21 % IVA
inclòs) més el desplaçament d'aquesta persona al lloc en qüestió en el cas que
s'hagi de desplaçar fora de la seva localitat. Concretament, es paga a 0.30 € per
quilòmetre. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona facturarà aquests
serveis a l’empresa que els sol·liciti.
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