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The Snack Lab
Projectes de centre per incentivar l'alimentació saludable en l'alumnat

Entitat

Associació Espanyola
Contra el Càncer - AECC
Catalunya

Entitat amb

 
 

CONEIX L'ENTITAT

Cicles

Inf. 3-6
Pri. 6-8
Pri. 8-10
Pri. 10-12

Torna a resultats

La Ciutat L'Ajuntament Turisme Negocis Tràmits Més CAT

https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/index.jsp
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/index.jsp
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/verFichaEntidad.do?method=visualizar&entId=4125
javascript:irAtras();
https://www.bcn.cat/
https://www.bcn.cat/catala/laciutat/
https://www.bcn.cat/ajuntament/
https://www.bcn.cat/turisme/
https://www.bcn.cat/negocis/
https://www.bcn.cat/tramits/
https://www.facebook.com/bcn.cat
https://twitter.com/barcelona_cat
https://www.youtube.com/wwwbcncat


Dades
generals
Àmbit temàtic-subtema
Activitat esportiva i hàbits
saludables

Continguts
Competències bàsiques
Competències específiques per conviure i habitar el món

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competències personals

Inscripció
Durada aproximada de
l'activitat
Durant el curs acadèmic

Preu



hàbits i estils de vida saludable
alimentació

Ciència, aplic. científiques i
noves tecnologies

ciències de la salut

Descripció de l'activitat
Des de l'AECC es proposen diferents
projectes de centre que tenen per
objectiu promoure polítiques que
facin de l'escola un entorn més
saludable, alhora que contribueixen
a la millora d'hàbits de vida entre el
seu alumnat.

Organitza
Associació Espanyola Contra el

Càncer - AECC Catalunya

Cicles educatius
Educació infantil. Parvulari (3-6

anys). P3
Educació infantil. Parvulari (3-6

anys). P4
Educació infantil. Parvulari (3-6

anys). P5
Educació primària. Cicle inicial

(6-8 anys). 1r curs
Educació primària. Cicle inicial

(6-8 anys). 2n curs
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 3r curs
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 4t curs
Educació primària. Cicle superior

(10-12 anys). 5è curs
Educació primària. Cicle superior

(10-12 anys). 6è curs

Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Incrementar el consum d'aliments saludables als esmorzars. Reduir el consum de
productes no saludables. Promoure polítiques de centre per tal que l'escola
esdevingui promotora de salut i generar, d'aquesta manera, un entorn més
saludable per als infants.
 

Continguts
Projecte d'esmorzars saludables: els mestres treballaran amb els alumnes què és
un esmorzar saludable i, es registrarà i es reforçarà el consum d'esmorzars
saludables mitjançant un carnet de punts grupal. Trimestral o anualment
s'atorgaran diplomes a les aules en funció dels punts saludables aconseguits.
En paral·lel a aquest projecte, es pot dur a terme el concurs "The Funny Food
Project" on s'escollirà una recepta d'esmorzar saludable. 
Per a més informació, pots consultar guies adjuntes i/o contactar amb nosaltres.

Criteris d'avaluació
Retorn dels objectius assolits.

Documentació
Materials relacionats amb l'activitat
L'AECC facilitarà al centre educatiu una guia per al professorat, una guia per
pares/mares, guia d'alternatives saludables, plantilla de registre d'esmorzars,
carnet de punts i diplomes.

Enllaços
Blog AECC_Prevenció i promoció de la salut

Documents adjunts
Guia usuari_The Snack Lab

Guia usuari_The Funny Food Project

Activitat gratuïta.

Persona de contacte
Míriam Llorens 
Tel.  93 2002099 
prevencionbcn@aecc.es

Observacions
L'AECC inicialment proporciona
recursos per facilitar la
implementació del projecte de
centre i realitza un acompanyament
durant el curs amb un responsable
del projecte al centre. Hi ha un
nombre de programes limitat.

On es fa
Al centre educatiu
 
Tots els districtes 
Tlf. 93 2002099 
prevencionbcn@aecc.es
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