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INTRODUCCIÓ
Com a empresa que gestiona el servei de menjador presentem el Projecte del Curs
2016-2017, el nostra Centre d‘Interès ―EL MENJADOR UN MÓN D’EMOCIONS”
on el fil conductor seran les verdures i fruites segons els seu color i les emocions.
Un any més, comencem el menjador escolar i amb ell totes les activitats i tallers que
envolten la nostra tasca com a educadors de lleure.
Aquest curs escolar treballarem : Les emocions.
L‘objectiu d‘ aquest Projecte D’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL recau en:


aprofundir en el tema de l‘educació emocional.



gestionar les relacions interpersonals i de conflicte entre els infants amb
recolzament positiu, mitjançant les emocions.



Conscienciar que tots els aliments tenen un color i el poden trobar en el plat
desenvolupant sensacions.



Donar a conèixer el nom de cada fruita i verdura que mengen per el seu color i
les seves propietats.

JUSTIFICACIÓ
Intentarem conèixer millor quins són els sentiments i les emocions que poden sentir
els infants i les persones que ens envolten davant de determinats fets i situacions,
mirarem d‘aprendre a adonar-nos de com actuem, reaccionem i sentim. Reconèixer
els nostres sentiments i emocions ens ajudarà a saber més de nosaltres i a veure com
actuem davant de la vida, també ens donarà eines per saber quina és la millor
manera d‘afrontar els fets que ens van succeint.
Aprendre a desenvolupar la Intel·ligència emocional no és fàcil ni ràpid ja que en la
seva major part es involuntària e inconscient i les emocions estan controlades per
regions del cervell evolutivament molt antigues.
Abans de controlar les emocions que no es una cosa que puguem fer de la nit al dia,
sino que es un viatge durant TOTA LA VIDA, es necessari conèixer-les.
Treballar la nostra Intel·ligència emocional es molt gratificant i te resultats molt
positius per la nostra vida.: comunicar-nos millor, patir menys, desenvolupament
personal, etc.
Ningú es expert en això, ningú te el títol de ―mestre emocional‖, però es pot aprendre
molt de un mateix escoltant a les nostres emocions.
Amb aquest projecte volem fomentar als nens/es que no amaguin les seves emocions.
No espantis a la por, no ofeguis a la teva tristesa, experimenta-les i viu-les!!! Que no
es reprimeixin, totes les nostres emocions son nostres.
L‘hora de dinar es un moment on les emocions floreixen, sobretot en els més petits,
per això, en la nostra tasca com a educadors d‘aquest espai, volem transmetre als
infants, a part dels bons hàbits en l‘alimentació, un altre manera de veure aquells
aliments que potser, per el seu color no son del seu gust.
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Els colors influeixen molt en els estats anímics de les persones, especialment en els
nens. Els efectes psicològics dels colors en els estats d'ànim es van començar a
estudiar a partir del segle XVIII, i amb el pas dels anys diferents disciplines han
estudiat la seva influència.
En la dècada dels 40, Mas Luscher va determinar que els colors afecten les emocions
humanes. A més, assenyalava que els colors representen certes conductes en les
persones. Quan es tria el color de les coses, com peces, actuacions o pintures, la gent
reflecteix trets de personalitat o estats d'ànim tant positiva com negativament. Cada
color té una representació bàsica
En investigacions recents han trobat que el color dels aliments, mes concretament el
de les verdures i fruites, també tenen repercussió en el nostre estat d‘ànim.
Segons l‘Organització Mundial de la Salut (OMS), el concepte de salut es defineix com
l‘estat de benestar físic, mental i social.
Molts de nosaltres creiem que una alimentació equilibrada es basa només a seguir una
―dieta saludable‖, que consisteix a consumir la part de vitamines, minerals, hidrats de
carboni, proteïnes, greixos, etc. que el nostre cos necessita per viure.
Però realment ens quedem curts! També implica introduir en el nostre dia a dia tot un
conjunt d‘hàbits que ens ajudin a aconseguir un equilibri emocional, és a dir, salut i
felicitat.
Una bona alimentació te factors molt importants, un d‘ells afrontar el dia a dia amb
un bon estat emocional. Si equilibrem les nostres emocions i pensaments equilibrem
la nostra salut física. Així doncs mantenir una dieta equilibrada , passa també per
assegurar-nos que els nostres plats son plens de colors diferents.








Els aliments de color vermell son antioxidants , protegeixen el cor milloren, la
circulació i transmeten calidesa, vitalitat, passió, per això menjar cireres,
maduixes, gerds, nabius, pebrot vermell, tomàquets, raves, magrana síndria...
ens fa adquirir fortalesa.
Però si el que volem es tenir entusiasme, alegria i mes energia haurem de
menjar aliments de color groc, tenen un alta concentració de vitamines B1 y C
menjarem plàtans, pinya, llimones, blat de moro..... ja que son una font de
vitamina B1 y C, així com de magnesi, ferro, potassi i hidrats de carboni.
Els de color verd, ens aporten clorofil·la , magnesi i àcid fòlic, i son molt
depuratius contribueixen a un millor funcionament del fetge i de la digestió en
general i ens transmeten serenitat y calma, així doncs si mengem bròquil, raïm
verd, espinacs, pebrots verds, alvocat, kiwi, bledes peres.... potser si els
consumim a l‘hora de sopar en ajudaran a conciliar la son.
Els de color taronja aporten múltiples beneficis, son grans antioxidants ens
protegeixen la pell i la vista, ens transmeten felicitat, creativitat, serenitat ...
així doncs si mengem mandarines, pastanagues, carbasses... millorarà el nostre
estat d‘ànim.
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METODOLOGIA
Per començar a treballar aquest projecte hem assignat un color als diferents mesos de
l‘any. Com a empresa de menjadors, cada menjar va relacionat amb un color, mes
endavant podrem observar la relació que té amb les emocions en la graella, en el
apartat de cromatologia.
Per introduir l‘aliment i l‘emoció el mitjà serà un conte. La educació dels nens/es
consisteix en ensenyar-los a llegir i escriure i també una part important es la educació
en alimentació saludable que te a veure amb les emocions. Tenint en compte que els
sentiments son intangibles i molt mes difícils de comprendre per un mateix en
situacions quotidianes com poden ser parlem de la alegria, l‘orgull, felicitat, la
ràbia....
Perquè els infants puguin expressar que senten es essencial que aconsegueixin
expressar què els hi passa. Perquè puguin entendre-ho, res millor que els contes, una
forma senzilla d‘explicar paraules tan abstractes com la felicitat o el amor.
Hem elaborat petits relats on tant els mes petits com els mes grans segur que seran
capaços de relacionar aliments/colors/emoció, d‘una manera molt senzilla a la vegada
que enriquidora, perquè aprendran moltes coses, com donar nom a allò verd que
troben al plat i mai agrada, (segur que el nostre emoticona bròquil estarà trist aquell
dia), però amb les explicacions dels monitors/es, els nens/es del servei de menjador,
s‘implicaran i de ben segur que alguna cosa faran perquè a tothom ens agrada estar
contents, i estem segurs també que ho podrem acabar celebrant les seves victòries.
(reforç positiu).
Cada conte treballa una capacitat: habilitats socials, empatia, motivació, assertivitat,
autonomia, resolució de conflictes, autocontrol, autoestima, etc.
La programació de la graella està pensada per desenvolupar coneixements i nocions
interesants respecte a les fruites i verdures que hem triat, així com una mica
d‘història, propietats nutricionals, els efectes sobre el nostre organisme quan la
mengem, i com es cuina.
Aquests apartats els farem arribar als participants del espai de migdia mitjançant
murals, escrits, xerrades, rotllanes de converses, jocs i festes.
Cada mes, a través d‘un mural viu, podran anar afegint les fruites i verdures del
color que pertoqui i afegint-ne les que tenen el mateix color creant així un mercat
cromàtic.
Arribaran notícies al menjador de la fruita o verdura, amb seccions fixes com: quines
propietats nutricionals té, quina és la seva procedència, suggeriments d‘activitats i
culinàries i també receptes emocionats!!
Les notícies es podran trobar a la pagina web de l‘AMPA i també de l‘Empresa.
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CROMATOLOGIA

Hem creat els nostres propis emoticones de menjador!!!!
MES

OCTUBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

EMOTICONS

EMOCIÓ

MENÚ

ACCEPTACCIÓ

Crema de carbassa
Mandonguillas
Taronja

HUMOR

Crema de pastanaga
Escalopa de pollastre
Mandarina

ALEGRIA

Arròs milanesa
Pollastre amb llimona
Natilles

IL·LUSIÓ

Arròs al curry
Pinxos de pollastre
Amanida amb blat de moro
Plàtan

GRATITUT

Crema de pèsols
Filet de lluç amb salsa verda
Pera

CONFIANÇA

Crema de verdures
Llom amb salsa de pera
Kiwi

SATISFACCIÓ

Arros amb tomàquet
Bacallà al samfaina
Maduixa

AMOR

Espirals amb tomàquet
Estofat de vedella amb
verdures
Poma
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LA CARBASSA
UNA MICA D’HISTÒRIA
Sembla que es va començar a conrear a l‘Àsia meridional, i que d‘allà va passar al
continent americà. Al segle XV els espanyols la van introduir a Europa. Al nostre país
no és gaire popular, segurament perquè és una murga haver-la de pelar.

.

PROPIETATS NUTRICIONALS
LA CARBASSA és una verdura dolça, plena de minerals i vitamines i amb unes
propietats terapèutiques molt interessants. També les seves llavors son molt
saludables.
Conté un 90% d‘aigua, molt poques calories si hidrats de carboni i molta fibra. Conté
moltes vitamines A i C, i quantitats elevades de vitamines E, B1, B2, B3 i B6. És rica
en potassi, calci, magnesi, ferro, cobalt, bor i zinc. També conté folats, betacarotens –
responsables del seu color taronja— i diversos àcids, com el linoleic, l‘aspàrtic, l‘oleic i
el palmític i alguns aminoàcids.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
La carbassa resulta útil en casos d‘èczemes, disenteria i edemes.
També ajuda a regular l‘equilibri del sucre en la sang i beneficia el pàncrees, per tant
també és bo consumir-ne en casos de diabetis i hipoglucèmia.
Aquestes són algunes de les propietats més destacades de la carbassa:
 Anticancerígena.
 Diürètica, depurativa i lleugerament laxant per la fibra que conté.
 Sistema immunològic: forma anticossos i produeix glòbuls vermells i blancs.
 Millora la visió, els cabells, les ungles, la pell, les mucoses, els ossos i les
dents.
 Útil per tractar problemes cardiovasculars i degeneratius.
 És bona per a l‘aparell digestiu: protegeix l‘estómac de l‘acidesa i a la gastritis.
Malgrat les seves fantàstiques propietats la carbassa no és precisament una de les
hortalisses més consumides. Incorporeu-la a la vostra dieta, en especial durant la
tardor i l‘hivern: un dels efectes positius de menjar verdures dolces com aquesta és
que tindreu menys ganes de prendre dolços dolents, com el sucre blanc, la sacarina o
l‘aspartam.
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Beneficis de menjar

llavors de carabassa

Les llavors de carabassa són un producte poc consumit, però és molt saludable.
Aquestes llavors tenen propietats nutricionals i medicinals importants.
Aporten a l‘organisme una gran quantitat de vitamines, minerals y nutrients com
son: -vitamina A -vitamina C -vitamina D-vitamina I-vitamina K-omega 3-omega 6calci-fòsfor-potassi-magnesi ferro-sodi-cobri-seleni-acid fòlic.
Són pura fibra, aliment bàsic per a la flora intestinal.
Es poden menjar senceres o processades, que d‘aquesta forma és més fàcil la seva
digestió. És important consumir-les crues. Eviti torrar les llavors perquè d‘aquesta
forma es perden part dels seus nutrients. Tenen bastants calories. Cal destacar que
tenen triptòfan, un aminoàcid que ens ajuda a equilibrar el sistema nerviós: estat
emocional i son.

COM ES CUINA
Hi ha més de 860 varietats diferents de carbassa, però a Catalunya en trobareu
sobretot dues: la carbassa de rabequet, que és la de tota la vida; i la de violí, més
petita, en forma de cacauet i més còmoda de tallar. Hi ha carbasses tot l‘any, però de
varietats i gustos diferents: les d‘estiu, per exemple, són una mica més amargues
que les d‘hivern, que solen ser més dolces. Malgrat que els criteris varien en funció
del tipus de carbassa, quan en compreu busqueu sempre exemplars ferms i amb la
pell intacta.
Sempre és millor menjar-les fresques, però si les heu de congelar és millor escaldarles abans.
Pot menjar-se bullida en sopes i pures o optar per fregir com si fossin patates.
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LA PASTANAGA

UNA MICA D’HISTÒRIA
L'origen botànic de la pastanaga es localitza a l'Àsia menor, a l'actual Iran. Va ser
cultivada i apreciada per les cultures mediterrànies des d'antic. A l'antiga Grècia ja la
coneixien i l'apreciaven molt per les seves propietats medicinals. Les actuals varietats
de color taronja i forma cònica van ser introduïdes pels àrabs a la península ibèrica
cap al segle XII. Durant els segles XIV i XV es van estendre a la resta d'Europa.

PROPIETATS NUTRICIONALS
LA PASTANAGA és una simple arrel, però la tradició i la ciència li atorguen
múltiples propietats, des de millorar la vista fins a prevenir el càncer. La clau de tot
plegat es troba en el seu color taronja, un color que promet salut, i en el fet que sigui
una verdura d‘arrel, el que li confereix una interessant energia vital.
La pastanaga és un dels aliments que contenen més betacarotè, (provitamina A), un
potent antioxidant que té moltíssimes propietats beneficioses per a l‘organisme que
després explicarem.
La pastanaga també destaca per la gran quantitat de silici que té en comparació a
d‘altres verdures, un mineral essencial per a l‘organisme pel paper que té en el
metabolisme del calci i perquè enforteix el teixit connectiu. També té molt ferro,
potassi, fòsfor, sodi, calci, magnesi i àcid fòlic.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
Una de les principals virtuts de la pastanaga és el seu efecte alcalinitzant (és a dir,
que elimina o compensa els àcids residuals en la sang, com l‘àcid úric) i depuratiu de
la sang. Què vol dir això? Que és una meravella per combatre veritables tortures
adolescents com l‘acne juvenil i altres problemes de pell, com els furóncols i en
general infeccions de pell, boca i vies urinàries i digestives, perquè exerceix un gran
efecte antiinflamatori sobre les mucoses. És diürètic i estimula l‘eliminació de residus i
ajuda els ronyons.
També tonifica la zona digestiva, en especial l‘estómac, la melsa i el pàncrees i per
tant la digestió. Això el converteix en un excel·lent aliat en casos de diarrea –és molt
ric en pectines— i de restrenyiment. I si algun dia notem que alguna cosa no se‘ns ha
posat bé, també combat la indigestió, inclosa la cremor d‘estómac. Conté un àcid
essencial que té propietats vermífugues i que és antiparasitari i funciona
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especialment bé contra els oxiürs, un tipus de cuc que molts pares i mares
segurament coneixeran.
No cal dir que és excel·lent per a la vista, un altre llegat de la tradició que la ciència
ha corroborat: la vitamina A és la responsable que es fabriqui rodopsina, un pigment
sensible a la llum que contribueix a mantenir en bon estat la conjuntiva i la còrnia i
que evita la ceguesa nocturna. El betacarotè que conté també ajuda la pell perquè
protegeix del sol, estimulant la producció de melanina. És la verdura auto
bronzejadora per excel·lència.
Si es menja crua contribueix a millorar l‘estat de les dents i les genives, en especial
en el cas dels més petits. Crua, ratllada o en suc, servida amb una mica de llimona,
ajuda a purificar el fetge.
També és considera una bona verdura per combatre el desig de menjar dolços, en
especial si es menja crua: alguns estudis diuen que produeixen un increment en la
sang del nivell de sucre d‘una forma més ràpida i duradora que el sucre refinat, sense
arribar a un nivell tan extrem com aquest.
Finalment, les pastanagues ajuden a incrementar el nivell de llet en les mares que
alleten i en nens ajuden a superar el xarampió i la varicel·la.

COM ES CUINA
La provitamina A és sensible a la llum però suporta prou bé les coccions, així que si
mengeu pastanagues crues o en forma de suc és millor que no les deixeu fora gaire
estona. Per preservar millors les vitamines, millor coccions suaus (al vapor) o ràpides
com un saltat, o lentes i a foc baix, com un estofat, ideal per a l‘hivern. Els
especialistes parlen d‘uns 170 grams de pastanagues al dia o un o dos gots si es pren
en suc. Parlant d‘això: no és recomanable prendre més de quatre gots al dia perquè
això debilitaria els ronyons (un dels principals símptomes és la pèrdua de cabell).

ESTAT D’ANIMS
Els aliments de color ataronjat provoquen felicitat, alegria i creativitat, com les
pastanagues, mandarines, carabasses, etcètera. Aliments que milloren l'estat d'ànim.
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EL NOSTRE PETIT CONTE

LA CARBA
La

CARBA

i LA NAGA

ara és molt animada, s’ha passat molt de temps trista, i molt

desanimada, però ja ho ha superat.
Els nens i nenes durant molts anys no la volien ni veure, de cap manera, perquè si
tenien una carbassa era una cosa molt i molt dolenta, a més a més a molts els hi feia
por quan arribava la festa de hallowenn, hi havien tot de carbasses amb mala cara,
no entenien que era una broma.
Així doncs estava sempre molt trista perquè ningú la volia, a més se’n reien de la
seves formes, és veritat que de vegades és molt molt rodona i pell rugosa, o molt i
molt grossa, d’altres allargades i amb formes estranyes, així doncs fins i tot estava
acomplexada.
Sort que la seva amiga la

NAGA,

que és una pastanaga, dolceta i amb molt humor

li deia: “ no et preocupis a mi de vegades tampoc em volen, mira’m, tinc terra, la
meva forma no és sempre perfecta, a mi també em surten berrugues, i hi ha nens i
nenes que quan em veuen a l’amanida m’aparten amb cara de fàstic, no els hi agrado,
però m ho prenc amb sentit de l’HUMOR , s’ha d’ACCEPTAR , només has de pensar
amb les qualitats que tenim, el bon gustet que tenim, les dues som dolcetes i tenim un
color tant i tant bonic, que ben segur que ens acabaran acceptant, només cal tenir
bon humor”.
Així doncs li va proposar fer un taller de cuina per trobar la millor recepta perquè els
nens i nenes es llepin els dits. La NAGA no va parar de fer bromes i contagiar el seu
sentit del HUMOR
Les dues van estar provant,

la CARBA va fer un puré que estava per llepar-se els

dits, i la NAGA va fer un pastis de PASTANAGA que no es podria resistir ningú.
També van descobrir que per fer contents als nens i nenes els hi podien oferir les pipes
de la CARBA que són tant bones..... els hi donarien una bona sorpresa.
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Així va ser com van sortir al menjador i els nens i nenes van poder provar que n’eren
de bones les carbasses i les pastanagues i a més a més els monitors i monitores els hi
explicaven la de beneficis que els hi aportava al seu cos. Ahh! i no van parar de menjar
pipes!!
Des d’ aleshores la CARBA, ja no està trista, ho accepta tot amb molt bon humor,
quan arriba la festa de les carbasses pot jugar amb els nens i nenes

i riu molt,

accepta que encara hi ha nens i nenes que no els hi agrada.
Quan surt al menjador, pren l’actitud que la seva amiga

NAGA

li diu

sempre

“sempre s’ha de tenir bon humor, ja veuràs com l’encomanes i tots acaben accepten i
contents “
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UNA MICA D’HISTÒRIA
És una planta originària de zones tropicals de Centre Amèrica. Ja era cultivada a la
zona de l‘actual Mèxic cap a l‘any 7000a.C. Era un aliment bàsic a les civilitzacions
Maia i Inca. Amb l‘arribada dels europeus a Amèrica es va estendre arreu del món.
Actualment és el tercer cereal més important del món després del blat i l‘arròs i
segueix essent un aliment bàsic per a molts pobles, especialment en zones tropicals
d‘Amèrica i Àfrica

PROPIETATS NUTRICIONALS
El seu alt contingut en hidrats de carboni de fàcil digestió, el converteixen en un
aliment ideal per als nens i els esportistes.
Aconsellable en persones amb deficiència de Magnesi.
La seva farina és idònia quan hi ha problemes de al· al·lèrgia o intolerància al gluten.
Les sedes o estigmes de blat de moro són utilitzades com a infusions diürètiques,
excel·lents en la hipertensió, en la retenció de líquids o quan volem augmentar la
producció d'orina com en les infeccions urinàries.
La seva aportació en fibra, afavoreix la digestió i redueix el colesterol.
El blat de moro ens ofereix l'antioxidant Betacarotè, molt recomanat en la prevenció
del càncer.
També ens ofereix vitamines del grup B, específicament B1, B3 i B9, les quals actuen
davant el sistema nerviós.
El blat de moro i la farina de blat de moro constitueixen un dels aliments bàsics a
moltes regions del món. La farina de blat de moro també s'utilitza com un substitut de
la farina de blat per fer pa de blat de moro i altres productes de forn. Els flocs de blat
de moro són una preparació de cereals per a l'esmorzar d'origen nord-americà que
s'ha popularitzat arreu del món.
Les crispetes o rosetes són els grans de la varietat dita blat de moro que en escalfarse esclaten formant peces suaus que es mengen com a aperitiu.
El blat de moro és una font important de midó, la farina de blat de moro és un
ingredient important en la cuina casolana i de molts productes alimentaris
industrialitzats.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
El blat de moro fresc aporta una bona quantitat d‘hidrats de carboni, minerals com
magnesi, fòsfor i potassi, també aporta al cos una gran proporció de fibra, que dona
sensació de sacietat i ajuda a regular el trànsit intestinal. No es tracta d‘un aliment
tan calòric com es creu, ja que tan sols conté unes 80 quilocalories per cada 100
grams
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Relaxa les vies urinàries, evitant així la possible infecció de la bufeta, i realitza una
acció depurativa que evita la formació de pedres.
En pacients amb tensió elevada.
En pacients amb alts nivells de glucosa i lípids.
Per a petites ferides, gràcies al contingut en alantoina, que té propietats emol·lients.
Per combatre problemes dentals està indicat l'oli del blat de moro. Per aquest motiu
és utilitzat en dentífrics.
Protegeix la mucosa intestinal, evita diarrees i ajuda a l'absorció intestinal.
Beneficis de les crispetes de blat de moro:
Les crispetes de blat de moro, estan entre els aliments rics
en fibra, ajuda a afavorir el trànsit intestinal. Incloure
aliments amb fibra a la dieta, com aquest aperitiu, també
ajuda a controlar l'obesitat. A més és recomanable per
millorar el control de la glucèmia en persones amb diabetis,
reduir el colesterol i prevenir el càncer de còlon.
Les crispetes de blat de moro, per la seva elevada quantitat de vitamina E, és un
aliment beneficiós per al nostre sistema circulatori.
Aquest aperitiu també té propietats antioxidants, és beneficiós per a la vista.
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UNA MICA D’HISTÒRIA
L'origen exacte del llimoner no és del tot clar, i roman encara sota una mica de
misteri; tot i això, està estesa la idea que els primers llimoners van créixer a les valls
del sud de l'Himàlaia, a l'Índia, la zona septentrional de Birmània i Xina. Al sud i el
sud-est asiàtic, era molt conegut per les seves propietats antisèptiques i va ser
llargament utilitzat com a antídot per a diferents verins.
Es va introduir més tard en Pèrsia i Després Iraq i Egipte voltant de l'any 700. Les
llimones van entrar a Europa (presumiblement al prop del sud d'Itàlia) pels volts del
segle I aC, durant l'època de l'antiga Roma.
En les expedicions a ultramar, el capità Cook i l‘armada britànica obligaven a portar
un bon carregament de llimones que havien de ser ingerides a raó de 30 g diaris quan
feia més de deu dies que eren a alta mar? La raó: prevenir la plaga de l‘escorbut que
es produeix quan no s‘ingereix prou vitamina C.
Per sort, avui en dia es tracta d‘una malaltia quasi desapareguda, però malgrat tot
podem continuar traient profit del poder antioxidant tan valuós d‘aquesta fruita.

PROPIETATS NUTRICIONALS
la fruita medicinal per excel·lència. Un cítric que ens serveix
tant per ajudar a curar un mal de coll, com per millorar la circulació sanguínia, i fins i
tot per prevenir les pedres als ronyons.
La llimona destaca per un gran contingut en vitamina C i dos tipus d‘antioxidants: els
bioflavonoides i els betacarotens.
La llimona és un dels cítrics que conté més vitamina C si se‘n consumeix també part
de la pell (sense pell el contingut és d‘uns 53 mg; i amb pell és de 73 mg per 100
grams).
Tot i que aquests nivell de vitamina C queden per sota d‘altres fruites i verdures
(com el bròquil o les móres) l‘avantatge de les llimones és que en podem trobar quasi
tot l‘any.
La vitamina C és essencial per al bon funcionament de l‘organisme perquè intervé en
moltes reaccions metabòliques. Per altra banda, com que s‘elimina per l‘orina (és
soluble en aigua) convé ingerir diàriament aliments que en continguin.
Podem destacar les propietats antioxidants de la llimona, capaces de prevenir
l‘activitat negativa dels radicals lliures que produeixen l‘envelliment de l‘organisme.
La llimona conté quasi trenta components antioxidants, entre els quals destaquen els
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flavonoides, que són uns pigments naturals protectors de l‘oxidació de la fruita
(flavus significa ‗groc‘).
Aquests flavonoides tenen noms complicats –rutina, hesperidina, naringenina o
luteïna– i efectes beneficiosos com ara millorar la resistència i la permeabilitat dels
vasos sanguinis. Alguns, a més, actuen com a antitrombòtics, antiinflamatoris i
protectors del fetge. Els altres antioxidants destacats de la llimona són els
betacarotens, que inhibeixen el desenvolupament de tumors, especialment els de
pulmó i de pell.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
La llimona, tot i tenir gust àcid, una vegada metabolitzada, i sempre que
en prenguem amb mesura, té un efecte alcalí que ens ajuda a compensar
la tendència natural a l‘acidificació del cos. Aquesta acidificació està provocada per la
majoria de situacions amb què ens enfrontem cada dia: els aliments refinats i
processats, la contaminació atmosfèrica, les reaccions de l‘organisme davant l‘estrès,
etc.
Un altre efecte important de la llimona és que té una acció beneficiosa sobre el fetge,
ja que l‘ajuda a millorar les funcions de descongestió, que són essencials per evitar
l‘acumulació de tòxics a l‘organisme. També cal destacar el fet que la llimona ens
pot ajudar a reduir el colesterol.
En darrer lloc, però no per això menys important, cal destacar les
evidències científiques que hi ha en la prevenció de formació de pedres als
ronyons. Com que conté molt de citrat, la llimonada –sense sucre– és un remei
deliciós per prevenir les temudes pedres.
Tot i aquests efectes tan fabulosos de la llimona, cal no abusar-ne i, de fet, convé
anar amb molt de compte si s‘està embarassada o es dóna el pit, ja que els olis
essencials d‘aquesta fruita poden arribar a ser tòxics; a més s‘ha d‘evitar menjar-ne
en el cas de patir d‘úlcera d‘estómac o de gastritis. També cal tenir present que
l‘excés d‘àcid de la llimona pot atacar l‘esmalt dental,. Per tant, com qualsevol
aliment, cal prendre‘l amb mesura.
La llimona és de naturalesa fresca i ens pot ajudar a produir canvis
vitals beneficiosos: refresca l‘organisme, calma la set i fa baixar la febre, és un tònic
digestiu que promou la formació i secreció de bilis –per tant contribueix a activar el
fetge–, ens ajuda a combatre l‘excés de mucositat intestinal, a combatre les
flatulències i, en general, les indigestions.
I tal com ens recorda el doctor Pérez-Calvo en un article, prendre el suc de mitja
llimona diluït en aigua durant els àpats ens ajuda a desbloquejar l‘energia dels
aliments concentrats i rics en proteïna animal que ens poden fer enfadar.
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COM ES CUINA
El més comú es fer llimonada. O amb el seu suc fer repostería.
També s‘utilitza com a ingredient refrescant en moltes receptes, begudes, i
vinagretes.

ESTAT D’ANIMS
si el que vols és entusiasme i més energia, acosta't als aliments de color groc, tal com
els plàtans, la pinya, les llimones, blat de moro, guaiaba, entre d'altres, ja que són
rics en vitamina B1 i C, així com magnesi, ferro, potassi i hidrats de carboni.

17

EL NOSTRE PETIT CONTE

I jo – diu la MONA – puc fer suc i demanar ajuda al senyor UCRE, anar una
estona al congelador i tots a xarrupar amb una canyeta, quina il·lusió !!
Segur que tots s’apunten!! Visca la Festa!!
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EL BROQUIL
UNA MICA D’HISTÒRIA
El Bròquil és una verdura procedent de les regions del Mediterrani oriental, en concret
de les regions d‘ Asia Menor, Líban y Síria.. Antigament no era consumida com
aliment, s‘utilitzava per tractar algunes malalties. Els romans van ser el primers en
cultivar-lo. Des de Itàlia es va estendre, gràcies a las relacions comercials de l‘època.
Va ser al segle XVI quan el seu cultiu va arribar a França e Anglaterra. A partir del
segle XVII ja es va cultivar a la major part d‘Europa.
Es tracta d‘una verdura de la família de les cols molt rica en fibra, baixa en calories i
amb una gran quantitat de vitamines, minerals, antioxidants i principis actius
anticancerígens. Considerada una de les hortalisses que conté més quantitat de
nutrients per unitat de producte comestible; d‘aquí ve que l‘anomenem superaliment
(superfoods, en anglès).

PROPIETATS NUTRICIONALS
EL BRÒQUIL

és una verdura excepcionalment nutritiva, molt rica en

vitamines i minerals. Vegem primer les vitamines:
Potser us sorprèn però el bròquil poc cuinat -menys de 10 o 15 minuts- conté més
vitamina C que la fruita cítrica. Tenim el doble de vitamina C en el bròquil que en la
mateixa quantitat de taronges. La vitamina C ens pot resultar molt útil quan estem
refredats i, a més, ens ajuda a absorbir el ferro de la dieta.
També conté vitamines del grup B, com l‘àcid fòlic (B9), que és molt
important durant l‘embaràs, i lactància i la tiamina (B1) i la niacina (B3),
que intervenen en el bon funcionament del sistema nerviós.
 És una bona font de provitamina A (betacarotè) que és important per al
bon funcionament de les cèl·lules de la pell, dels ossos, de les mucoses i de la
vista.
 Del contingut en minerals destaca el potassi i les quantitats significatives de
calci, magnesi, ferro i sofre.
 El potassi intervé en la transmissió i generació de l‘impuls nerviós i en
el funcionament de l‘activitat muscular.
 El bròquil és una de les millors fonts vegetals de calci en té més que la llet de
vaca i conté magnesi que és molt important per assegurar que el primer
s‘absorbeix correctament.
 El ferro és imprescindible per combatre l‘anèmia i com que en el bròquil també
hi ha vitamina C encara s‘absorbeix millor.
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Els compostos rics en sofre, que donen el sabor tan especial al bròquil són
els responsables de facilitar els processos depuratius del fetge, i formen part
d‘alguns aminoàcids (els maons de les proteïnes).

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
A més dels valors nutricionals i d acció anticancerígena, el bròquil també
ens pot ajudar en els processos depuratius del fetge, ja que ens ajuda a millorar-ne
el funcionament.
Un altre aspecte destacable és l‘efecte protector de la mucosa de l‘estómac i
dels intestins.
El bròquil conté una llista de compostos antioxidants que ens ajuden a eliminar els
radicals lliures, unes partícules nocives que són la causa de diferents processos
d‘envelliment de l‘organisme:
La luteïna i zeaxantina, que ens ajuden a reduir el colesterol.
Els bioflavonoides que actuen conjuntament amb la vitamina C i ens poden ajudar a
lluitar contra els refredats i la grip.
La clorofil·la que té propietats antiinflamatòries, antibactericides, i cicatritzants.

COM ES CUINA
Si es vol preservar al màxim les vitamines i antioxidants del bròquil, cal coure’l de forma
ràpida, és a dir, com a màxim uns 15 minuts al vapor. Una alternativa molt saborosa és fer-lo
saltat al wok entre 3 i 5 minuts. El tronc del bròquil –que normalment acostumem a llençar–
és la part que té més calci; per tant, us recomanem que el talleu ben fi i el salteu també al
wok perquè és ben gustós.
A més, quan es cuinen aquests aliments, és convenient posar-hi un gra d’all, una mica de
ceba, una mica de gingebre o unes llavors carminatives, com el comí, per fer-o més digerible.
Finalment, cal amanir-los sempre amb un rajolí d’oli cru, que ens ajudarà a assimilar-los
millor.
També hi ha qui consumeix el bròquil cru quan és tendre, però en aquest cas cal fer un
advertiment: no és convenient per a les persones amb hipotiroïdisme.

20

L’ ALVOCAT
UNA MICA D’HISTÒRIA
Els alvocats són nadius d'Amèrica Central i Sud-amèrica i han estat conreats en
aquestes regions des de l'any 8000 AC. A la meitat del segle 17, van ser introduïts a
Jamaica i es van estendre perles regions tropicals d'Àsia a mitjan segle 19.
El cultiu als Estats Units, específicament a la Florida i Califòrnia, es va iniciar
al segle 20. Encara que els alvocats són cultivats a la majoria de països tropicals i
subtropicals, els grans productors comercials són els Estats Units (Florida i Califòrnia),
Mèxic, República Dominicana, Brasil i Colòmbia.

PROPIETATS NUTRICIONALS
L’ALVOCAT

és un d‘aquells aliments privilegiats al laboratori, ja que ha

estat objecte de molts estudis científics que confirmen l‘evidència de les propietats
que tradicionalment li han atribuït els pobles que fa milers d‘anys que el
consumeixen: ajuden a tenir un cor sa, a regular els nivells de sucre en sang, a
envellir millor, a tenir una vista més bones i una pell més saludable…
L‘alvocat és un exemple de bon disseny alimentari: es tracta d‘un superaliment amb
unes propietats nutricionals quasi úniques en relació amb el tipus de composició
greixosa. De fet, la literatura científica defineix la seva carn com una mena de matriu
de lípids i aigua amb un perfil de greixos saludables excel·lent que, a més, permet
assimilar millor les vitamines i antioxidants que conté tant l‘alvocat mateix com
l‘aliment amb què el combinem. De fet, la major part de l‘alvocat (un 80%) és aigua i
fibra dietètica, gairebé no conté sucres i, per tant, es pot considerar un aliment que
no engreixa.
 L‘alvocat conté una barreja de greixos molt adequada per prevenir malalties
cardiovasculars: el 70% dels greixos que conté són monoinsaturats (semblants
als de l‘oli d‘oliva), el 13% són poliinsaturats i el 16% són saturats. A mesura
que l‘alvocat madura, el nivell de greixos saturats disminueix i els
monoinsaturats (beneficiosos per al cor) augmenten.
 El contingut en fibra de l‘alvocat és elevat (el 80% dels hidrats de carboni que
conté els trobem en forma de fibra). El perfil d‘aquesta fibra també és molt
interessant, ja que el 70% és insoluble, i el 30%, soluble, de manera que
combina l‘efecte d‘arrossegament i augment de volum de la femta amb l‘efecte
prebiòtic de la fracció soluble d‘aquesta fibra.
 La proporció de potassi i sodi que conté l‘alvocat (nivell elevat de potassi i baix
de sodi) sembla que podria tenir un efecte regulador de la pressió arterial.
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És ric en magnesi, un mineral essencial perquè les cèl·lules funcionin
correctament, necessari per evitar el risc d‘isquèmia cardíaca, l‘augment de la
sensibilitat a la insulina (per tant, redueix el risc de diabetis) i la reducció de
l‘absorció del greix de la dieta.
L‘alvocat és un còctel molt especial i saludable de vitamines: conté vitamina C i
E. Totes dues tenen rols importants a l‘hora d‘evitar el risc cardiovascular i
d‘assegurar el bon funcionament del metabolisme. També conté una vitamina
molt especial, la K1 –en realitat es tracta més d‘un precursor de la vitamina K–
, que és essencial en la coagulació de la sang. Conté vitamines del grup B,
especialment la B6 i la B9, que són essencials per al bon funcionament del
sistema nerviós. La B6 també està relacionada amb el control de
l‘homocisteïna, una substància que indica el risc cardiovascular.
Conté moltíssims antioxidants: carotenoides, luteïna, xantofil·les, zeaxantina…
En definitiva, una barreja de substàncies que protegeixen dels radicals lliures
provocats per l‘estrès, la contaminació, l‘exposició al sol, l‘envelliment, etc.
Destaquem que l‘alvocat té el nivell d‘antioxidants lipofílics més elevat del món
vegetal i, per tant, és especialment beneficiós per protegir-nos del risc
cardiovascular.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
Els efectes de l’alvocat sobre l’organisme han estat objecte de molts estudis científics, dels
quals trobem especialment destacables els punts següents:
 Ajuda a reduir el colesterol: ; per resumir-ho, podríem dir que els tipus de greixos i tots
els antioxidants que conté en són els responsables.
 Pot ajudar a aprimar: contribueix a reduir el pes sense passar gana, perquè té un perfil
de fibres i greixos amb efecte saciant
 Ajuda a regular els nivells de sucre en sang: : comparat amb altres fruites, l’alvocat
conté molt poc sucre; de fet, menys d’un gram.
 Té efecte antienvelliment: l’alvocat conté una barreja d’antioxidants que intervenen en
la prevenció de la degeneració macular de l’ull . Alhora, conté substàncies protectores
de la pell ossos i pot bloquejar l’acció de les substàncies inflamatòries.
La concentració d’antioxidants depèn de la zona de la fruita, la màxima la trobem just
a sota de la pell, on la carn té un color verd més fosc.

COM ES CUINA
La millor manera de respectar les propietats dels olis que conté i de les seves vitamines és
consumir l’alvocat madur i cru.
A l’hora de comprar-ne, convé que no estiguin massa tous ni massa durs. Idealment, l’alvocat
madurat a l’arbre conté més vitamines i antioxidants. De fet, hi ha l’evidència científica que
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els continguts de nutrients de l’alvocat els determinen la varietat, l’època de collita, el temps
de maduració, etc.

ESTAT D’ANIMS
Els de color verd aporten serenitat i calma, ja sigui a degustar unes llegums, espinacs,
pebrots verds, peres, els quals es recomanen sopar, ja que ajuden a agafar el son.

EL NOSTRE PETIT CONTE

EN QUIL

i EN OCAT

En QUIL, es de molt bona pasta, va sempre agraint que els altres l’ajudin, ja
que moltes vegades ha de fer verdaders equilibris per aguantar-se en peu. Això
els hi passa a tots el bròquils, els hi pesa molt el cap, és molt i molt bonic,
d’un verd molts intents i sembla que porti petits arbres en el seu cap, com si
portes un bosc, però els hi costa aguantar-se.
Ell quan surt al menjador està molt agraït de veure que els nens i nenes
l’accepten tant bé, si que es veritat que a alguns els hi costa, però en quan el
proven acaben acceptant-lo, i a més està molt agraït per l’esforç que fan els
monitors i monitores per explicar la quantitat de propietats que té.
En OCAT, si que n’és de confiat, es refia de tot i de tots, li agrada molt ser en
companyia d’ en QUIL, potser perquè el colors els uneix, sempre xerren molt
en el rebost, i l’ajuda quan perd l’equilibri, deixa que es recolzi en ell per no
caure.
A en QUIL li sap greu ja, que el seu cap pesa, però en OCAT li diu que confiï
en ell, com ell te confiança de que els nens i nenes es lleparan els dits quan el
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trobin en el plat, o també en els aperitius, fins i tot li diu “ ja n’hi ha que es
posen contents quan el veuen”.
En QUIL li vol fer una sorpresa per agrair-li tot el que l’ajuda, no sap ben be
que fer, però de cop sent al rebost que hi ha una festa que a l’estanteria
numero 3, així doncs, li demana si us plau al OCAT si el pot acompanyar a
veure uns amics d’un altre estanteria i com sol no pot perquè el seu cap el fa
caure ........
Així doncs, en OCAT acompanya a en QUIL i SORPRESAAAA!!
Oh!! Amb el que li agraden les festes a en OCAT!! Tot confiat geu en un bol,
que li serveix d’hamaca, i gaudeix de la llimonada i el guacamole!!! Només li
faltaria ser a la platja sota una palmera!!
En QUIL està molt molt content de veure al seu amic tant relaxat.
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EL PEBROT

UNA MICA D’HISTÒRIA

Van arribar a casa nostra des d‘Amèrica portats pels exploradors espanyols. Pel que
sembla, en la primera expedició de Cristòfol Colom els va descobrir al Carib i els va
anomenar pebrots perquè el sabor picant li va recordar el pebre negre europeu. De
fet, tots els pebrots eren picants fins a principis del segle xx, quan gràcies als cultius
intensius es van poder desenvolupar les varietats més grosses i suaus.

.

PROPIETATS NUTRICIONALS
EL PEBROT

té una quantitat elevada d‘aigua (92% del pes), és baix en

calories i proteïnes, quasi no ens aporta greixos i constitueix una bona font de fibra.
El pebrot destaca per la quantitat de vitamines antioxidants, especialment:
És un dels aliments més rics en vitamina C: sobretot els pebrots vermells tenen més
del doble de vitamina C (131 mg / 100 g) que els cítrics (la taronja en conté 50 mg /
100 g). De fet, només el superen algunes plantes d‘ús quasi medicinal i difícils de
trobar al mercat –com l‘acerola tropical o el fruit del roser silvestre ogavarrera, tot el
contrari que el pebrot. Això sí, per estar segurs que té un contingut elevat en
vitamina C, l‘hem de comprar fresc, de temporada d‘estiu, madurat al sol, i ens l‘hem
de menjar cru. Els beneficis d‘ingerir vitamina C són múltiples: intervé en la formació
del col·lagen, els glòbuls vermells, els ossos i les dents i afavoreix l‘absorció del ferro,
el calci i aminoàcids dels altres aliments.
Destaca en provitamina A: conté principalment els pigments vermells i taronges
(betacarotè i criptoxantina) que l‘organisme transforma en vitamina A en funció de la
necessitat. Aquesta vitamina és essencial per a la vista, per a la pell, els cabells, les
mucoses i els ossos i per al bon funcionament del sistema immune.
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Conté vitamina E: és un antioxidant poderós i és considerat un factor de fertilitat,
perquè és indispensable per a la reproducció el dèficit d‘aquesta vitamina pot causar
anèmia, destrucció dels glòbuls rojos i degeneració muscular.
Vitamines del grup B: especialment conté vitamina B9, que intervé en la producció de
glòbuls vermells i blancs.
Pel que fa als minerals, és ric en potassi, magnesi i fòsfor.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
Entre els efectes positius del pebrot podem destacar els següents:
Ajuda a regular la taxa de colesterol: el doctor Vidal-Jove ens recomana en

un

article, consumir pebrots amb quantitats importants per la vitamina C i per reduir la tassa de
colesterol..
Conté compostos amb acció anticancerígena i protectora del cor: els polifenols i el licopè,
que és el responsable de la coloració vermella d’algunes varietats i és present en els
tomàquets..
Conté una substància protectora de la mucosa gàstrica: el pebrots picants són els que
contenen méscapsaïcina, una substància que sembla que és protectora de la mucosa de
l’estómac.
També sembla indicada a l’hora de protegir la mucosa de la faringe i els bronquis envers
factors irritants com ara la contaminació atmosfèrica.

COM ES CUINA
Es poden menjar crus a les amanides, fregits o escalivats, poden ser acompanyament
en samfaines i salses. També en podem fer melmelada.
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LA MADUIXA

UNA MICA D’HISTÒRIA
La maduixa silvestre es originaria dels Alps i és coneguda des de temps prehistòrics.
La maduixa, tal i com la coneixem actualment, es una varietat que prové de dos
especies americanes que se es van barrejar a la seva arribada a Europa.

.

PROPIETATS NUTRICIONALS
LA MADUIXA

són fruites que aporten poques calories i el component

més abundant, després de l‘aigua, són els hidrats de carboni (sucres). Destaca la
seva aportació de fibra, que millora el trànsit intestinal. Pel que fa a altres nutrients i
compostos orgànics, les maduixes i els maduixots són molt bona font de vitamina C i
àcid cítric (d‘acció desinfectant i alcalinitzant de l‘orina, potencia l‘acció de la vitamina
C), àcid salicílic (de acció antiinflamatòria i anticoagulant), àcid màlic i oxàlic, potassi
i en menor proporció contenen vitamina E, que intervé en l‘estabilitat de les cèl·lules
sanguínies i en la fertilitat.
La vitamina C té acció antioxidant, igual que la vitamina E i els flavonoides
(antocians), pigments vegetals que li confereixen a aquestes fruites el seu color
característic. La vitamina C intervé en la formació de col·lagen, ossos i dents, glòbuls
vermells i afavoreix l‘absorció del ferro dels aliments i la resistència a les infeccions.
L‘àcid fòlic intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs, en la síntesi del
material genètic i la formació d‘anticossos del sistema immunològic. El potassi és
necessari per a la transmissió i generació de l‘impuls nerviós, per a l‘activitat muscular
normal i intervé en l‘equilibri de l‘aigua dins i fora de la cèl·lula.

EFECTES SOBRE L’ORGANISME
Les maduixes tenen substàncies beneficioses per al cor tal com, curiosament, ens
suggereixen la seva forma i color i ens poden ajudar a prevenir l’envelliment, a
tonificar els ronyons i a prevenir les càries.
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Les maduixes tenen diversos efectes sobre l‘organisme:
 Milloren la circulació sanguínia: per el seu contingut de vitamina C.
Aquesta vitamina també afavoreix l‘absorció del ferro dels aliments.


També són molt recomanables per a persones amb hipertensió arterial, ja que
tenen molt de potassi i poc sodi, i per a totes les que han de seguir una dieta
controlada en aquest últim mineral.



Milloren la pell i les articulacions: la mateixa vitamina C també és fonamental
per sintetitzar correctament col·lagen, proteïna que proporciona elasticitat a la
pell i que nodreix les articulacions.



Redueixen i poden bloquejar la modificació del colesterol dolent


Convé tenir present que les persones amb reaccions al·lèrgiques a l‘Aspirina podria
ser que també en tinguessin a les maduixes, ja que contenen àcid acetilsalicílic.

COM ES CUINA
Les dues regles d‘or a l‘hora de treballar amb les maduixes són no manipular-les en
excés ni tampoc exposar-les a la calor. A més, si no volem que perdin el suc, cal
rentar-les a l‘últim moment i després tallar-los la cueta. Si, en canvi, volem que
deixin anar el suc, les podem rentar, tallar i posar-les a macerar amb sucre.
Per conservar-les, el millor és posar-les en un lloc fresc, fosc i ventilat, tan separades
entre si com sigui possible, en una plata, per exemple. Si les volem guardar a la
nevera, cal tapar-les amb film de plàstic, però sense que les toqui; de fet les tapem
perquè l‘olor tan intensa que desprenen no l‘absorbeixin altres aliments.
Podem fer postres amb elles o menjar-les amb xocolate o en pastissos.

ESTATS D’ANIMS
Els aliments vermells que mengem ens transmeten calidesa, qualitat, vitalitat i passió,
per això opta per menjar tomàquets, cireres, maduixes, gerds, nabius, pebrots
vermells i fins i tot el vi negre, d'aquesta manera adquiriràs fortalesa.
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EL NOSTRE PETIT CONTE

EN PEBO

i LA UXA

En Pebo està molt i molt trist, de vegades fins i tot enrabiat, gairebé totes les
nits plora i plora, en silenci, no vol que ningú del rebost el senti, però la Uxa
el sent, sempre està molt pendent de tots, i no que fer, ella

no sap com

demostrar li estimació.
Mireu, en Pebo es un pebrotet vermell vermell, molt brillant i ben plantat, i
està mol trist perquè els nens i nenes del menjador no l’estimen gens ni mica.
Tots, en quan el veuen apareix fan una cara de fàsticccc que espanta, l’aparten
enseguida, el deixen en un raconet del plat , hi ha que ’l tiren a terra
dissimuladament, altres l’amaguen dins del tovalló, o intenten guardar-lo dins
la butxaca....
Sort, sort que els monitors i monitores de menjador estan molt atents

i

vigilen molt!! i els hi expliquen que n’és de bo menjar pebrot, les vitamines que
porta i el bon gustet que te.
No hi ha manera, uns plores d’altres s’enfaden, fan rebequeries....
No es com la UXA, que es una maduixa molt rodoneta, amb forma de cor, de
un color vermell molt bonic , ella cada vegada que apareix al menjador, quina
cara d’alegria posen els nens i nenes, es veu que l’estimen.
Per això en PEBO, esta trist i fins i tot enrabiat.
La UXA ha decidit que ja no pot mes sentir per les nits somicar a en PEBO, se
li trenca el cor, per tant ha decidit ajudar-lo perquè els nens i nenes sentin la
mateixa satisfacció que amb ella a l’hora de dinar, i així tots seran mes feliços.
Així doncs aquella mateixa nit a la despensa una vegada ha acanonat a en
PEBO i aquest s’ha dormit, va a parlar amb el senyor UCRE, a veure si ell que
tot ho endolceix pot

donar-li alguna idea perquè

els nens i nenes quan el

vegin al menjador l’estimin.
Desprès de molt rumiar tots dos, se’ls hi acut fer una melmelada de pebrot,
així els nens podran untar unes torradetes i provar lo deliciós que és i sentir la
mateixa satisfacció que quan veuen a la UXA.
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ANIREM OMPLINT LA NOSTRA MOCHILA AMB CONTES PER
TREBALLAR LES CAPACITATS EMOCIONALS
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Classificació de les emocions
EMOCIONS NEGATIVES
IRA

Ràbia, còlera, odi, fúria, indignació, exasperació, tensió,
excitació, agitació, acritud ,irritabilitat, hostilitat, violència,
enuig, enveja, impotència ,…

POR

Temor, horror, pànic, temor, espant, fòbia,…

ANSIETAT

Angoixa, desesperació, inquietud, estrès, preocupació,
consternació, …

TRISTESA

Depressió, frustració, decepció, pena, dolor, pessimisme,
solitud, abatiment, disgust,…

VERGONYA

Culpabilitat, timidesa, inseguretat, …

AVERSIÓ

Hostilitat, antipatia, fàstic, …

EMOCIONS POSITIVES
ALEGRIA

Entusiasme, eufòria, excitació, content, diversió, plaer,
gratificació, satisfacció,

HUMOR

Somriure, el riure, rialla,…

ACCEPTACIÓ

Empatia, compromís

CONFIANÇA

Admiració, amistat

IL.LUSIÓ

Entusiasme, content, satisfacció

AMOR

Afecte, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cordialitat,
amabilitat, respecte, devoció, adoració, enamorament,
gratitud…

FELICITAT

Tranquil·litat, pau, satisfacció, benestar,…

EMOCIONS AMBIGÜES
SORPRESA

Desconcert, confusió, perplexitat, imprevist,…

ESPERANÇA

Motivació, …

GRATITUT

Amor, felicitat, plaer

SATISFACCIÓ

Plaer , Alegria

COMPASIÓ

Altruisme, ajuda, empatia,…
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PROPOSTES TALLERS I ACTIVITATS
Entenem que en el menjador s‘ha de parlar amb un to de veu fluix, perquè es el
moment de fomentar, tant els hàbits en l‘alimentació, com de comportament social,
per treballar-ho des de les emocions proposem l´activitat del semàfor:
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PER JUGAT A PESSIGOLLES
PESSIGOLLES SOTA EL BRAÇOS
PESSIGOLES DE COLORS
PESIGOLLES PRIMES I GRASSES
PESSIGOLLES A LA PANTXA PESSIGOLLES TOT CANTANT
PESSIGOLLES CONTAGIANT
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―Posa ‗t la careta segons l‘emoció que sentís‖
―La ruleta de les emocions‖
―El sol de les qualitats‖
―La capsa de les emocions‖
―el comecocos de les emocions‖
―Omplim pots de melmelada de felicitat, de
agraïment...‖
―El pot de les bones notícies‖
―El dau de les emocions‖

―jocs d‘agraïment ―
(per exemple descalços trepitgem coses que en doni ben estar als peus per agrair que tot el
dia ens aguanten)

―Fem de fotògrafs!‖
―Tallers de fruites
i verdures‖
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―Mural viu cromàtic‖ (mural on per colors fem com si fos una parada de
mercat) (exemple)

―Cada mes es farà una festa amb la fruita i verdura que pertoqui‖
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EXEMPLES PER TREBALLAR
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AMB ACCEPTACIÓ

i HUMOR

IL·LUSIO

i ALEGRIA

AMB GRATITUT , CONFIANÇA,

i AMOR

SATISFACCIÓ
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