GAUDIR D’UN PES SALUDABLE DES DE PETITS

10

´
consells per a families

L’excés de pes dels infants depèn en gran part de l’alimentació i de l’activitat
física que fan habitualment, i d’altres aspectes relacionats amb l’estil de vida
i el benestar emocional. També hi tenen un paper molt important els factors
socioeconòmics, educatius i d’entorn, que es relacionen amb la facilitat o dificultat per poder seguir un estil de vida saludable.
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Presentació dels 5 projectes
guanyadors dels
premis PAAS
2014 fins
progressiva
d’aliments
nous,
Moderador: Jordi Salas. Universitat Rovira i Virgili
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miracle”. Literatura i salut

Laura Borràs. Institució de les Lletres Catalanes.
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Cloenda
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Respectar la sensacio´ de gana

expressada pels infants és
important, sigui quina sigui
l’edat. Cal evitar forçar-los a
menjar si no tenen gana, perquè
no aprenguin a menjar més del
que necessiten.

Com menys aliments salats,
ensucrats i processats,
millor: sucres, mel,

La base de l alimentacio´
saludable és l’aigua i els

aliments vegetals frescos i
mínimament processats:
fruites, verdures i
hortalisses, llegums, fruita
seca, farinacis integrals i oli
d’oliva verge extra. Les
carns blanques, els peixos,
els ous i els lactis s’hi han
d’incloure amb menys
freqüència i quantitat.
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melmelades, xocolates i
Curs online PAFES i mapa d’actius de salut
cremes de cacau, flams i Angelina González.Fer
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Apps per a la promoció de l’activitat física
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més d’activitat física moderada o intensa
Montserrat Tobella. Municipi de St. Andreu de la Barca
precuinats, etc.
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propi
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