
 

Projecte  “CAMINO DE SANTIAGO” INS Serrallarga Curs 2017/18  

 

 

MICROPROJECTE COMÚ 

ÀMBIT DE TREBALL 
 
Educació física/Ciències naturals 
                                            

DOCENT RESPONSABLE   
 
Àlex Cugota 
                                                                       

TÍTOL DEL MICROPROJECTE                                        
 
La dieta del caminant 
 

SINOPSI DEL MICROPROJECTE 
 
Elaboració d’una dieta adient per als caminants. Estudi de la despesa calòrica i la 
ingesta necessària durant la semana del viatge. Integració en una dieta correcta.  

DETALL DEL MICROPROJECTE 
 
Utilitzant la informació que et donarà el professor, i que trobaràs en el tema 3, “La 
nutrició”, del llibre d’educació física de batxillerat, prepara la dieta alimentària 
ideal per dur a terme la setmana del viatge. A més compara la ingestió calòrica (el 
que menjaràs) amb la despesa calòrica (el que gastaràs) durant questa setmana. 
D’aquesta manera intenta organitzar una dieta equilibrada. Per això, faràs el 
següent: 
 

 Calcula els quilòmetres i les activitats que faràs cada dia per establir quina 
despesa energètica tindràs (quilocalories gastades). Pots fer-ho des de les 
00.00 hores d’un dia fins a les 24.00 hores, fins completar tota la setmana. 

 Fixant-te en les taules del tema, anota tots els aliments que hem de menjar i 
calcula les quilocalories aportades diàriament en cada àpat. Segurament 
hauràs d’establir els aliments a menjar i calcular la composició de tot el que 
mengis el dia triat (en cadascun dels àpats).  

 A l’hora de preparar la dieta, calcula que la ingesta de nutrients essencials 
sigui correcta i dintre dels paràmetres establerts de forma general (%). 

 Et recomanem fer una taula on es puguin anotar els punts 1 i 2 del treball. 
 És un projecte que pot servir per a 7 grups (un per cada dia més un que faci 

la recopilació final). 

TEMPORITZACIÓ 
 
Aquesta activitat està pensada per poder-la repartir a diversos grups de manera 
simultània. Per exemple un dia cada dos alumnes, ja que serà una mica llarga de 
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fer (unes 2 hores).  
El profesor lliurarà una taula (google docs) on es pugui anar afegint la dieta de 
cada dia. 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
Els establerts de forma general 

 


